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 حقـوق مـدنی

«8» 
 «شفعه، وصیت و ارث»

 بر اساس:

 1«متن تمام مواد مرتبط»

 «دکتر شهبازی و دکتر رباردان دکتر کاتوزیان،  آموزه اهی»

 داود بلدی گردآوری، تایپ و ویرایش:
 4931رتبه بیست و چهار کانون وکالی خوزستان  

                                                           
 ، بعالوه سایر مواد مرتبط قانون مدنی و دیگر قوانین مرتبط.949تا ماده  808ماده  :مواد مطروحه در این جزوه -1
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 مقدمه

   این جزوه صرفاً برای آزمون وکالت ]که آزمونی قانون محور است[ مهیا گردیده است؛ بنابراین بررای

 آمادگی جهت آزمون های حقوقی دیگر، باید به منبع خاص آن آزمون نیز توجه کرد؛

  نکته های مهم، مطالبی ساده و روان در اختیار شراا دوسرتان   در این جزوه سعی شده است بدون حذف

 قرار بگیرد؛

    در مواردی که مبحث، به قانونی غیر از قانون مدنی مرتبط باشد، مواد قانون مرتبط، به صرور  اراورقی

 آمده است؛

    ،در نوشتن جاال  و متن مواد در این جزوه دقت بسیاری شده و حتی چندین بار ویرایش شرده اسرت

 مطابق قاعده عام! خالی از اشکال نای باشد؛ اما

  در متن مواد نوشته شده است، برای فهم راحت تر مواد اسرت و جرز     [کروشه]کلاا  و عباراتی که بین

 ماده نای باشد؛

 بهترین مکال این جزوه، تست قانون مدنی از دکتر محاد حسین شهبازی است؛ 

  و  1مطالعه گنجینه دکترکاتوزیان )قانون مدنی در نظم کنونی(بدیهی است با مطالعه این جزوه، مطلقاً از

 ؛نمی شویمسایر کتب وی و کتب اساتید دیگر بی نیاز 
   پیشنهادات و انتقادات)ایرادات( همه دوستان و صاحبنظران را درPandpnu@yahoo.com  گو هستم.پاسخپذیرا و 

 
 4931زمستان   –  داود بلدی                                                               

 موفقیت چیزی نیست جز:      

 هدف؛ داشتن 

 ؛مه ریزی دقیق و منعطفبرنا 

 ؛اجرای برنامه با پشتکار قوی 

  و عدم ناامیدی در تمام مسیرحفظ انگیزه. 

                                                           
 فراموش نشود. «نظم کنونی»، رجوع به حاشیه های دکتر کاتوزیان در قانون مدنی مطالعه موادضمن  - 1

 «فـــــهرســـــــــت»
 صفحه  عنوان

 9 ............................. اخذ به شفعه

 44 ............................. وصایا

 52 ............................. ارث
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 فصل نخست:
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 پیدایش حق شفعه

  ق.م. آمده است؛ 808شرط الزم است که در ماده  5برای ایدایش حق شفعه 

 بـه  بیع قصد به را خود حصه شریك دو از یكی و باشد مشترك نفر دو بین تقسیمی قابل غیرمنقول مال هرگاه :808ماده

 .کند تملك را مبیعه حصه و بدهد او به است داده مشتری که را قیمتی دارد حق دیگر شریك ،کند منتقل ثالث شخص

 .گویند می شفیع را آن صاحب و شفعه حق را حق این 

 شروط پیدایش حق شفعه

  مال غیرمنقول باشد: یك:

  آن وجود دارد: در غیرمنقول ذاتی ]زمین[ و  فقط در دو نوعحق شفعه  نوع است، که 4مال غیرمنقول

می آید  منقول به واسطه انسان زمانی حق شفعه به وجوده واسطه عال انسان؛ البته در غیرغیرمنقول ب

 که بنا و درخت با زمین فروخته شود؛

 .بود نخواهد شفعه حق شود فروخته زمین بدون [به واسطه انسانغیرمنقول ] درخت و بنا هرگاه :808ماده

 مال قابل تقسیم باشد:  دو:

    حق شفعه فقط در مال غیر منقول قابل تقسیم به وجود می آید؛ منظور از قابل تقسیم یعنی مرال قابرل

یعنی اگر مالی قابل افراز نباشد حق شفعه در آن نیست: مانند آاارتاان، چرا که آاارتاان  1باشد، افراز

 قابل تقسیم نیست؛

 مال مشاع باشد: سه:

     در ایجاد حق شفعه مهم نیست که سهم هر کدام در مال چقدر است، مهم مشراع برودن و شرراکت دو

 ؛ق.م 810دارد: ماده  ءاستثناودن آن هاست. البته این شرط یک ررررنفره ب

                                                           
 .استعالم گرفتاداره ثبت  ازباید  ،با اداره ثبت است: برای این که بدانیم مالی قابل افراز می باشد یا نه« افراز»در وضع کنونی ما،  - 1
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 خود]نه حصه[  ملك آن ها از یكی و باشد مشترك ]محل جریان چیزی[مجرا  یا ]محل عبور و مرور[ ممر در نفر دو ملك اگر :810ماده

 ولی ؛نباشد شریك مشاعاً ملك خود در چه اگر ،دارد شفعه حق ]صاحب ملک  ماکاور[   دیگری ،بفروشد مجری یا ممر حق با را

 .ندارد شفعه حق دیگری ،بفروشد مجری یا ممر بدون را ملك اگر

 نفر باشند:دو شرکاء  چهار:

 انی است که شریک حصه خود را ررررمال غیرمنقول باید مشاع بین دو نفر باشد؛ مالک دو نفر بودن زم

 1؛می فروشد، یعنی هنگامی که بیع انجام می شود باید شرکا دو نفر باشند

 :باشد در قالب بیع حصهانتقال  پنج:

        حق شفعه فقط زمانی به وجود می آید که یکی از دو شریک سرهم خرود را در قالرب بیرع بره دیگرری

 2الغیر؛ انتقال داده باشد و

 .ندارد شفعه حق علیهم موقوف یا متولی ]و شری  دیگر حصه خود را بفروشد[ باشد، وقف شریك دو از یكی حصه اگر :811ماده

 [ سهم خود را بفروشد، طلق حق شفعه دارد.موارد مجازدر هرگاه وقف ] 

 اجرای حق در مبیع متعدد

 توان می را شفعه حق نباشد، شفعه قابل دیگر بعض و شفعه قابل آن بعض و ]اما بیع واحد بوده[ بوده متعدد مبیع اگر :812ماده

 .نمود اجرا ثمن از بعض آن حصه قدر به است شفعه قابل که بعضی به نسبت

  گاه  شفیع اخذ به شفعه کند، خریردار  ض صفقه دارد؛ با این توضیح که هرفرض این ماده خریدار خیار تبعدر

 می تواند نسبت به آن قسات از مبیع که اخذ شفعه در آن نبوده تبعیض کند و معامله را فسخ کند.

 بیع فاسد

  هم بر آن مترترب نیسرت؛    گاه بیع فاسد باشد اثریشفعه فرع بر بیع است، هراز آن جایی که اخذ به

 باشد.وجود داشته بیع نیست که در آن حق شفعه  در حقیقت بیع فاسد،

 .نیست شفعه حق فاسد بیع در :818ماده

 

                                                           
 .شرکا چند نفر باشند مهم نیست ، دیگراما بعد از بیع  –بیع است  انعقاد منظور قبل از بیع تا زمان - 1
 حق شفعه دارد. صور ، شریکِ دیگر،در هر دو  –چه مقدار از سهم خود را بفروشد، چه هاه آن را بفروشد و چه بخشی از آن شریک مهم نیست  - 2
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 عدم امكان تبعیض در تملك

  در نردارد،   وجود تبعیضامکان در امور معوض از آن جایی که  است:معوض اخذ به شفعه ایقاعی

از سهم خود را بگیرد: یعنی اجرای حق، یا باید نسبت به تارام مبیرع    شفیع نای تواند بخشیاینجا نیز 

 باشد یا هیچ؛

 نظر صرف آن از باید یا مزبور حق صاحب نمود؛ اجرا مبیع از قسمت به یك نسبت فقط توان نمی را شفعه حق :818ماده

 .نماید اجرا مبیع تمام به نسبت یا کند

 :ود دارد؛ مثالً موصری لره مری توانرد قسراتی از      ررررتبعیض وجامکان ]مجانی[ در امور غیرمعوض  توجه

 1موصی به را قبول نکند.

 ثر اخذ به شفعه در ابطال معامالتا

 4باطـل  باشد، نموده شفعه مورد به نسبت بیع عقد از بعد و آن از قبل 8مشتری که را 2معامله هر شفعه، به اخذ :818ماده

 8.نماید می

 مهم نكته سه

 نکته نخست:

 یعنی سبب انتقال نخست باید بیع باشد، و هرگاه سبب انتقال نخست بیع  ایجاد حق شفعه بیع است؛ منشا

، معامال  متعددی بر روی مال انجام بشود و یا به اسبابی غیر از بیع مال «اخذ به شفعه»بوده و قبل از 

ـ به دیگری منتقل بشود، چنین انتقاالتی صحیح هستند اما در حق شفیع موثر و  و  ل اسـتناد نیسـت؛  قاب

 شفیع می تواند به هرکدام که بخواهد رجوع کند و مال را تالک کند؛

 :اال  بعد از آن به هرم  رررررررشفیع به هر کدام که رجوع کند، در هاان لحظه تاام انتق به این صورت که

 ر برود هیچ انتقالی منحل نای شود.می خورند، و اگر شفیع سراغ آخرین نف

                                                           
 قبرول  کره  قسراتی  بره  نسبت وصیت صور  این در کند؛ قبول به موصی از قساتی به نسبت را وصیت تواند می له موصی ق.م: 832ماده - 1

 .می شود ]است[ باطل دیگر قسات به نسبت و صحیح شده

 مانند اقاله و یا هر عقد دیگری. - 2

 می توان فهاید که بر روی آن مال بیع صور  گرفته است.« مشتری»از لفظ  - 3

 در حقیقت منحل می شوند.منظور این است که در مقابل شفیع قابل استناد نیست؛  - 4

 [ که روی مال انجام شده و سبب انتقاال  بعدی مهم نیست؛ یعنی تاثیری بر حق شفیع ندارد.معامله نخستمنشا ایجاد حق، بیعی است ] دلیل ماده: - 8
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 نکته دوم:

 م چنان رررررررو او ه قابل استناد نیست، بیع اقاله بشود، اقاله در مقابل شفیع «اخذ به شفعه»گاه قبل از هر

 دادن ثان، حصه مبیعه را تالک کند.می تواند با 

 نکته سوم:

  بیع، با یکی از خیارات، فسخ بشود، دو حالت متصور است؛«اخذ به شفعه»هرگاه قبل از ، 

 :ایجاد شده باشرد ]ماننرد   « هم زمان با عقد»با خیاری فسخ بشود که این خیار هرگاه بیع،  حالت نخست

خیار مجلس[، حق شفعه هم از بین می رود و تنها چیزی که حق شفعه را از بین می برد هاین است و 

 بس.

 :هرگاه بیع، با خیاری فسخ بشود که این خیار بعد از عقرد ایجراد شرده باشرد ]ماننرد خیرار        حالت دوم

جرا  با عقد به وجود می آیرد و در این  ثان[، حق شفعه از بین نای رود؛ چون حق شفعه هم زمانتاخیر 

در مقابل شرفیع قابرل اسرتناد    « فسخ با خیار بعد از عقد»ود آمده است؛ اس ررررخیار بعد از عقد به وج

 نای باشد.

 1نیست. شفعه به اخذ از مانع بیع بودن خیاری :814ماده

 ضمان درك

  فضولی انجام شده باشد؛ یفقط در جایی پیش می آید که بیعضمان درک 

 در اگـر  لـیكن  ؛[بایع فضکویی ] بایع نه است درك ضامن مشتری کند می تملك شفعه به حق که شریكی مقابل در :818ماده

 .داشت نخواهد مشتری به رجوع حق شفیع باشد، نشده داده مشتری تصرف به هنوز شفعه مورد شفعه به اخذ موقع

 

 

                                                           
 صرحت  شرط قبض که بیعی در و خیار انقضای تاریخ از نه است بیع عقد حین از مالکیت خیاری ]بیع با شرط خیار[ بیع در ق.م: 364ماده - 1

 بیع ]ایجاب و قبول[. وقوع حین از نه است شرط ]قبض[ حصول حین از انتقال صرف( بیع است )مثل
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 :ق.م.]ضمان درک در شفعه[ 718بند نخست ماده 

      هرگاه بیع فضولی بر حصه یکی از دو شریک انجام شده باشد و شریک دیگر به خیرال ایرن کره حرق

شفعه دارد، اخذ به شفعه بکند، و شریکی که سهم او به فضولی فروخته شده است، معاملره فضرولی را   

باید بابت ثانی که به مشتری داده است به  1نبوده است[تنفیذ نکند ]رد کند[، شفیع ]که در واقع شفیع 

 2نیز باید به بایع فضول رجوع کند. خود مشتری مراجعه کند. و مشتری

 شـفعه  بـه  اخذ موقع در شفیع ،است گرفته ارش مشتری و بوده معیوب البیع حین مبیع که شود معلوم هرگاه :820ماده

 در کـه  اسـت  همان مبیع دركه ب راجع [وییفضک  بایع] بایع مقابل در مشتری حقوق. گذارد می کسر ثمن از را ارش مقدار

 .است شده مذکور بیع عقد ضمن

 ق.م.]تسلیم مبیع[: 718بند دوم ماده 

  قبل از این که شریک حصه مبیعه را به مشتری بدهد، شفیع حق رجوع به مشتری و مجبورکردن وی

 ]فروشنده[ رجوع کند.را ندارد. و باید برای تالک حصه مبیعه به شریک 

 ضمان عیب و تلف مبیع

  اخذ به شفعه»مسئولیت خریدار در سه مرحله در ق.م.  717ماده» 

هـم   و 8نیست؛ ضامن باشد شده حادث او ید در شفعه به اخذ از قبل که تلفی و خرابی و عیب به نسبت مشتری :818ماده

 .باشد نكرده تفریط یا تعدی که صورتی در مطالبه [قبل ازو ] شفعه به اخذ از بعد 4است چنین

 

 

 

                                                           
 شفعه هم باطل. –بیع باطل  - 1
 بگیرد. کسی اول داده باشد، باید برود از هاان کس اسه هردر اینجا هر کس ب - 2
 چون مالک بوده است. - 3
 نیست... .یعنی ضامن  - 4
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 «شفعه اخذ بهدر »مسئولیت خریدار در سه مرحله 

 مرحله نخست:
 

 «:اخذ به شفعه»قبل از 
قرانون   30در این مرحله خریدار مسئول نیست، زیرا مالک است و طبق مراده   

 مدنی ]اصل تسلیط[ هر مالکی حق هاه گونه تصرف در مال خود را دارد؛
 

 دوم: مرحله
و « اخذ به شفعه»بعد از 

 قبل از مطالبه:

در این مرحله، مال در ید خریدار به صور  امانرت اسرت ]امرین اسرت[ کره      

 امین فقط در صورتی مسئول است که تقصیری مرتکب شود؛
 

 مرحله سوم:
و « اخذ به شفعه»بعد از 

مطالبرره شررفیع و امتنرراع 

 خریدار:

طلقرا مسرئول اسرت، حتری اگرر      در این مرحله خریدار در حکرم غاصرب و م  

 تقصیری مرتکب نشود.

 نِمائات مبیع

 در و مشـتری  مال باشد منفصل که صورتی در ،می شود حاصل مبیع در شفعه به اخذ از قبل که [منافع] ماآتینِ :818ماده

 قلـع  کاشـته  کـه  را درختی یا کرده که را بنایی تواند می مشتری ولی [می شود] است شفیع مال باشد متصل که صورتی

 1.کند

 فوریت اخذ به شفعه

 .است فوری شفعه حق :821ماده

 

                                                           
 مواد مرتبط: - 1

نِااآ  و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله درمورد معامله حادث می شود مال کسی است کره بره واسرطه     ق.م: 288ماده *

 عقد مالک شده است ]خریدار[ ولی نِااآ  متصله مال کسی است که در نتیجه اقاله ]فروشنده[ مالک می شود؛

 کره  شررایطی  بره  برایع  اگر بنابراین، بایع؛ برای خیار قید با می شود مشتری ملک مبیع عقد مجرد به شرط، بیع در ق.م: 488ماده  *

 اگرر  و گرردد  مری  مبیرع  قطعری  مالرک  مشتری و شده قطعی بیع ننااید، عال است شده مقرر مبیع استرداد برای مشتری و او بین

 منرافع  و ناراآ   ولری  شرد  خواهرد  برایع  مال مبیع فسخ حین از کند، استرداد را مبیع و ننااید عال مزبوره به شرایط بایع بالعکس

 است؛ مشتری مال فسخ حین تا عقد حین از حاصله

 بود. خواهد متهب مال باشد منفصل اگر و واهب، مال باشد متصل اگر موهوبه عین نِااآ  واهب، رجوع صور  در ق.م: 804ماده *
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 اسقاط حق

 نمایـد  مزبور قـــح از کردن نظر صرف بر داللت که چیزی هربه  آن اسقاط و است اسقاط قابل شفعه حق :822ماده

 1.می شود واقع

 ارث حق شفعه

   ی رسرند و توسرط وارث نیرز قابرل     ررررر حق شفعه یک حق مالی است: تاام حقوق مالی بعد از فرو  بره ارث م

 اسقاط می باشند؛

 2.می شود منتقل او وراث یا وارث به شفیع موت از بعد شفعه حق :828ماده

 اسقاط حق شفعه از سوی بعضی از وارثان

 نسبت فقط را آن [ق.م. 848مکاده  توانند ] نمی وراث باقی کند، اسقاط را خود حق وراث از نفر چند یا یك هرگاه :824ماده

 .نمایند اجرا مبیع تمام به نسبت یا کنند نظر صرف آن از یا باید و نمایند اجرا خود سهم به

 یادداشت:

.......................................................................................................... ...........

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

.......................................................................... ............... 

                                                           
 مالی قابل اسقاط است: با لفظ یا هرعالی. زیرا حق شفعه یک حق مالی است، و حق - 1
 .شود می وراث به منتقل فو  از بعد خیارا  از یک هر ق.م: 445ماده - 2
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 فصل دوم:

 ایاــوص
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 1تعریف وصیت از نظر حقوق دانان

 وصیت یک عال حقوقی است که اثر آن معلق به فو  است؛ 

        یعنی وصیت یک عال حقوقی مستقل نای باشد، بلکه اعاال حقوقی زمان حیرا  اسرت کره بره فرو

 .معلق شده است

 اقسام وصیت

 عهدی. و تملیكی: است قسم دو بر وصیت :828ماده

 ق.م؛ 728و وصیت عهدی بند دوم ماده  ،وصیت تملیکی: بند اول 

 دیگـری  به فوتش از بعد زمان برای خود مال از را منفعتی یا عین کسی این که از است عبارت تملیكی وصیت :828ماده

 2.کند تملیك مجاناً

 مـی  مـامور  دیگـری  تصرفات یا اموری یا امر انجام برای را نفر چند یا یك شخصی كهاین از است عبارت عهدی وصیت 

 .نماید

 موجب به که کسی و به موصی وصیت مورد له، موصی است شده او نفع به تملیكی وصیت که کسی موصی، کننده وصیت 

 .شود می نامیده وصیّ می شود داده قرار صغیر بر یا ثلث مورد بر ]سرپرست[ولیّ  عهدی وصیت

 وصیت تملیکی

  است اما معلق بر فو ؛ به این صور  که در هبه هر دو طرف زنده اند، امرا  وصیت تالیکی هاان هبه

 در وصیت تالیکی، تالیک بعد از فو  موصی صور  می گیرد.

 .موصی فوت از پس له موصی قبول با مگر شود نمی محقق وصیت موجب به تملیك :828ماده

 

 
                                                           

 توجه: قانون مدنی، وصیت را تعریف نکرده است. - 1

 طررف  واهرب،  کننده تالیک  -کند.  می تالیک دیگری کس به مجاناً را مالی یک نفر آن موجب به که است عقدی هبه ق.م: 888ماده - 2

 .گویند می موهوبه عین است هبه مورد که را مالی متهب، را دیگر
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 نكته: سه

  ،؛«ناقل»موصی له بعد از قبول مالک می شود. صور  می گیرد: یعنی  از تاریخ قبولتالیک در وصیت 

  است، اما در عقود عینی شرط صحت؛ شرط لزومقبض در وصیت تالیکی 

  عقرد  [یعنی برا دو اراده صرور  مری گیررد    ]موصی له دارد:  قبولنیاز به  وصیت تملیكیاز آن جایی که ،

 است؛

 وصیت عهدی

 ی ]وصایت[ قبول ناری خواهرد، ارس    وصیت عهدی هاان وکالت است، اما معلق بر فو . وصیت عهد

 است؛ ایقاع

 اگر و کند؛ رد را وصایت است زنده موصی که مادام تواند می وصی لیكن نیست، شرط قبول عهدی وصیت در: 884ماده

 .باشد بوده وصایت بر جاهل چه اگر ندارد رد حق آن از بعد نكرد، رد موصی فوت از قبل

 نكته:

 ایقاع وکالت اگر معلق بر فو  باشد  عقدد عوض می شود، وکالت در وصیت است: رررتنها جایی که ماهیت عق

 می شود.

 1بر غیرمحصور و جهتوصیت 

 .نیست شرط قبول شود المنفعه عام امور یا فقرا برای وصیت این که مثل باشد غیرمحصور له موصی : هرگاه828ماده

 وصیت به ابراء

  [ نیرز ایقراع   ابرای معلکق بکر فکو    گیرد: در نتیجه وصیت به ابرا  ]ابرا  ایقاع است و با یک اراده صور  می

 است و نیازی به قبول ندارد؛

 « فرق دارد: هبه طلب به مدیون عقد است و نیاز به قبول دارد « هبه طلب به مدیون»با « وصیت به ابرا

 است.و اگر معلق بر فو  باشد، باز هم نیاز به قبول دارد. زیرا یک نوع وصیت تالیکی 

                                                           
وصیت بر غیرمحصور و جها ، وصیتی عهدی است، و ایقاع است؛ هرچند موضوع این نوع وصیت مال است اما باید آن را عهدی و ایقاع  - 1

 دانست. چرا که نیاز به قبول ندارد.
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 وصیت به وقف

 عقد است: اگر خاص باشد قبول با موقوف علیهم و اگر  ،وقف معلق بر فو ، چه خاص باشد و چه عام

 عام باشد با حاکم است؛

  ود را از باب این ررررررررا می توان معلق بر فو  کرد و مابقی عق« وقف ابرا  وهبه، وکالت، »نکته: فقط

 یح نیست.که غرری می شوند، وصیت به آن ها صح

 «رح ررمط« رد»یا « قبول»مختص وصیت تالیکی است: یعنی فقط در وصیت تالیکی بحث « رد»یا « قبول

 باید بعد از فو  موصی صور  بگیرد؛« رد»یا « قبول»می شود، البته 

 صورتی در حتی کند، رجوع خود وصیت از تواند می موصی و نیست موثر موصی فوت از قبل له موصی قبول :828ماده

 .باشد کرده قبض را موصی به له موصی که

 موصـی  فـوت  از قبـل  له موصی اگر بنابراین است، معتبر موصی فوت از بعد وصیت قبول یا رد له موصی به نسبت :880ماده

 کرد، قبض را به موصی و قبول را آن فوت از بعد رــــاگ و کند، قبول را آن تواند می فوت از بعد باشد، کرده رد را وصیت

قبکول اول  ]نیسـت.  الزم ثـانوی  قبـول  فوت از بعد باشد کرده قبول فوت از قبل اگر لیكن کند، رد را آن تواند میـــن دیگر

 .[استصحاب می شود

 چند نكته

 «موصی یه در زمان حیا  موصی، بی فایده است و «  رد»یا « قبول»یعنی  بعد از فو  موصی موثر است:« رد»یا « قبول

کرده باشد، بعد از فو  او، « رد»وی استصحاب نمی شود و اگر در زمان حیا  موصی « رد»استصحاب می شود اما وی « قبول»تنها 

 موصی یه می تواند دوباره قبول کند؛

   ،را « موصری بره  »بعد از فو  موصی، با توجه به قبول موصی له، تالیک واقع می شود اما تا زمانی که موصی لره

است، اما رد عقود عینی  قبض در وصیت تملیکی شرط یزومیعنی  ه موصی له جایز است:قبض نکرده باشد، عقد نسبت ب

 قبض شرط صحت است؛

 ،در این صرور  وصریت باطرل     هرگاه قبل از این که موصی له تالیک را قبول کند، خود نیز فو  کند

 زیرا وصیت تملیکی قائم به شخص است؛ به ورثه وی نای رسد:« رد»یا « قبول»حق  است و
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      هرگاه بعد از این که موصی له تالیک را قبول کرد، فو  نااید، مالکیت صور  گرفته اسرت و مرال بره ورثره

 وی می رسد؛

 زیرا اصل بر ناقل بودن است،  انتقال مالکیت از زمان قبول موصی له صور  می اذیرد، نه زمان فو  موصی؛

 1مگر این که قانونگذار آن را کاشف بداند.

 بحـث:ـه ــــــخالصــ
 

 زمان حیات موصی:
کنرد بری تراثیر اسرت؛ فقرط مری تروان بعرد از فرو           « رد»یرا  « قبول»« موصی له»اگر 

 ، قبول  وی را استصحاب کرد؛«موصی»
 

 زمان فوت موصی:
کرده باشد، در این زمان می تواند دوباره « رد« »موصی»در زمان حیا  « موصی له»اگر 

« قبول»کند، تالیک واقع نای شود، اما اگر « رد» «موصی»کند و اگر بعد از فو  « قبول»

 او در زمان حیا  موصی استصحاب شود، تالیک واقع می شود.« قبول»کند و یا 

 موصی له محجور« رد»یا « قبول»

  است و تنها معلق بر فو  می باشد، و از آنجایی که هبره  « هبه»هاان  «کییوصیت تال»از آن جایی که

کنند، اما صغیر غیرمایز و مجنرون ناری تواننرد و    « قبول»صغیر مایز و سفیه می توانند  ،است« مجانی»

 ق.م. از صغیر، صغیر غیرمایزاست. 831با ولیّ آنان خواهد بود؛ بنابراین منظور ماده « قبول»

 .بود خواهد ولی با وصیت قبول یا رد باشد مجنون یا [غیرممیز] صغیر له موصی اگر :881ماده

  ق.م. در این مورد الزم است؛ 999طور که گفته شد وصیت تالیکی، هبه معلق بر فو  است، اس رعایت ماده هاان 

 ق.م: هبه به محجورین 888شرح ماده 

 با نماینده آن ها. قبض با خودشان؛ قبول هبه به صغیر ممیز و سفیه:

 است.با نماینده آن ها  قبضو هم  قبولهم   هبه به صغیر غیرممیز و مجنون:

 

 

                                                           
 .موصی فو  از اس له موصی قبول با مگر شود نای محقق وصیت موجب به تالیک ق.م: 829ماده - 1
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 «قبول»و « رد»تبعیض در 

 در امور غیرمعوض ماننرد وصریت تالیکری،     1ور معوض ]که امکان تبعیض وجود ندارد[:رررربرخالف ام

 ذی نفع ]موصی له[ می تواند تبعیض کند؛

 قسـمتی  به نسبت وصیت صورت این در کند؛ قبول به موصی از قسمتی به نسبت را وصیت تواند می له موصی :882ماده

 .[است باطل] می شود باطل دیگر قسمت به نسبت و صحیح شده قبول که

 ترتیب ادای دیون و رعایت وصیت

       زمانی که موصی فو  می کند، ابتدا دیون وی را می اردازند، سپس بره وصریت عارل مری کننرد و در

 نهایت آنچه باقی می ماند بین وراث به نسبت سهم االرث تقسیم می شود؛

  به این مقرره ارداخته اند؛ ق.م. 890و  869مواد 

 :است ذیل قرار از شود اداء آن تقسیم از قبل باید و گیرد می تعلق میت ترکه به که دیونی و حقوق :888ماده

 است؛ رهن متعلق که عینی مثل ترکه، اعیان به است متعلق که حقوقی و میت کفن قیمت .1

 متوفی؛ مالی واجبات و دیون .2

 .آن ها اجازه با ثلث بر زیاده و ورثه اجازه بدون ترکه ثلث تا میت وصایای .8

 

 بـین  باشـد  اگر مابقی، و شود تادیه است مقرر مزبوره ماده در که به ترتیبی باید قبل ماده در مزبوره : حقوق880ماده

 .گردد تقسیم وراث

 «قبول»یا « رد»رکه پیش از اعالم وضع ت

 نگرفته باشرد، ورثره بررای    « قبول»یا « رد»گاه بعد از فو  موصی، موصی له تصایم خود را مبنی بر هر

جلوگیری از هرگونه ضرر و تقسیم هرچه سریع تر ترکه، مری تواننرد اجبرار موصری لره را از دادگراه       

 بخواهند؛

 

                                                           
 یرا  کنرد  نظرر  صررف  آن از باید یا مزبور حق صاحب ناود؛ اجرا مبیع از قسات به یک نسبت فقط توان نای را شفعه حق ق.م: 815ماده - 1

 .نااید اجرا مبیع تاام به نسبت
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 آن هـا  بـه  را خود قبول یا رد له موصی که مادام کند، تصرف به موصی در تواند نمی موصی ورثه :888ماده

 .است نكرده اعالم

 .نماید معین را خود تصمیم که کند می مجبور را له موصی حاکم باشد، ورثه تضرر موجب اعالم این تاخیر اگر 

 اهلیت و جواز تصرف موصی

  ؛است باطلوصیت محجورین اعم از سفیه و مجنون و صغیر وصیت، فقط به اهلیت نیاز دارد؛ بنابراین 

 و قابل توکیرل   وصیت قائم به شخص استی تواند برای او وصیت کند؛ زیرا رررررنااینده محجورین نا

 ؛نای باشد

 هرگاه موصی بعد از وصیت محجور ]سفیه و یا مجنون[ بشود، وصیت او نافذ است؛ 

 دارد، وصیت ورشکسته نافذ است و منافی حقوق طلبکاران رررراز آن جایی که وصیت نیازی به اختیار ن

قی ماند، به وصیت وی عال و سپس اگر چیزی بارا ابتدا دیون وی را می اردازند ررررررررنای باشد؛ زی

 می کنند.

 .باشد[ دارای اهلیت] التصرف جایز وصیت مورد به نسبت باید موصی :888ماده

 وصیت محجورین

 وصیت تالیکی، یعنی تالیک مال خود به صور  رایگان و معلق بر مو ؛ 

         از آن جایی که محجورین نای توانند مال خود را به دیگرران تالیرک کننرد، وصریت آنران و متعاقبرا

 تالیک مال خود به دیگران بعد از فو  آنان نیز معتبر نیست.

 به خودکشی وصیت بعد از اقدام

 هالکـت  موجـب  که قبیل، این از دیگر اعمال یا کند مسموم یا مجروح را خود خودکشی قصد به کسی هرگاه :888ماده

 نشد، موت به منتهی اتفاقاً هرگاه و است، باطل هالکت صورت در وصیت آن نماید، وصیت آن از پس و گردد است، مرتكب

 .بود خواهد نافذ وصیت
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 محروم کردن وارث

        قواعد ارث امری است و نای توان بر خالف آن وصیت کررد؛ یعنری اگرر خرالف قواعرد ارث وصریت

 بشود، وصیت در آن قسات باطل است؛

 [.باطل است] نیست. نافذ مزبور وصیت کند، محروم ارث از را خود ورثه از نفر چند یا یك وصیت موجب به کسی اگر :888ماده

 رجوع از وصیت

 «جز ذا  وصیت است؛ یعنی موصی در هر زمان می تواند از وصیت رجوع کنرد و  «وع از وصیتررررج ،

رجروع خرود را   حتی اگر موصی حرق   نای توان کاری کرد که موصی نتواند از وصیت خود رجوع کند؛

 ساقط کند و یا در ضان عقد الزمی وصیت کند، باز هم قابل رجوع است؛

 8.کند رجوع خود وصیت از تواند می موصی :888ماده

 

 

 

 

                                                           
 .1394در آزمون وکالت شده مطرح   سواالیکی از  - 1

علاا معتقدند: کسی که خودکشی می کند، عقل ندارد و متعاقبًا قصد هم ندارد و فقدان قصرد باعرث بطرالن مری شرود: البتره ایرن         علت: - 2

 نظریه تایید نای شود: زیرا اگر دلیل فقدان قصد باشد، وصیت باید در هر صور  باطل باشد، چه موصی بایرد و چه نایرد.

 ارداخرت  گردیرده  مقرر ازدواج موقع برای طرفین بین که مهریه از قساتی یا تاام چه اگر نای کند، زوجیت علقه ایجاد ازدواج وعده ق.م:1088ماده - 8

 مجبرور  را او به هیچ وجره  تواند نای دیگر طرف و کند امتناع وصیت از تواند می نشده جاری نکاح عقد که مادام مرد و زن از یک هر بنابراین، باشد. شده

 .نااید خسارتی مطالبه وصلت از امتناع صِرف جهت از یا و کرده ازدواج به

 1وصیت و خودکشی
 

 ابتدا خودکشی می کند، سپس وصیت می کند؛
 است؛ 2اگر به هاان خودکشی بایرد: این وصیت باطل

 خودکشی منتهی به مو  نشود، این وصیت نافذ است.اگر هاان 

 این وصیت نافذ است. ابتدا وصیت می کند، سپس خودکشی می کند:
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 انواع رجوع از وصیت

 موصی صریحاً اعالم می کند که از وصیتش رجوع کرده است؛ رجوع صریح:

 رجوع ضمنی:

 ق.م. 938ماده 

بدون آگاهی از وصیت[ کاری می کند که با وصیت تعرارض داشرته باشرد، یرا یرک      موصی ]با آگاهی و یا 

وصیت دیگری خالف آن وصیت تنظیم می کند، یا مرالی را کره وصریت کررده اسرت، بفروشرد و از ایرن        

 قبیل.

و  در رجوع ضانی، علم موصی، به وصیت شرط نای باشد: یعنی موصی اگر فراموش کرده باشرد کره قربالً وصریت کررده اسرت      

 کاری کند که با وصیت تعارض داشته باشد، رجوع ضانی محسوب می شود.

 است. صحیح[ یا عمل ثانوی او] دوم وصیت  ،نماید اول وصیت خالف بر [یا هر عملی دیگری] وصیتی ثانیاً موصی اگر :888ماده

 وصیت نامشروع

 .است باطل غیرمشروع امر در مال رفصَ به وصیت :840ماده

 بره   یرا  و بروده  حسنه اخالق خالف بر که را خصوصی قراردادهای یا و خارجی قوانین نای تواند محکاه ق.م:589ماده

 اجررا  موقرع  بره  مری شرود   محسروب  عارومی  نظم با مخالف دیگر به علت یا جامعه احساسا  کردن دار جریحه واسطه

 .باشد مجاز اصوالً مزبور قوانین اجرا  چه اگر گذارد،

 وصیت به مال غیر

 [وصیت فضولی] به مال غیروصیت 

شرخص  »بره   «]مالرک[  هاران شرخص  »وصیت می کند که مال شخصی بعرد از مرر    « فضول» وصیت برای غیر:

  1است؛ غیرنافذبرسد؛ این نوع وصیت « دیگری

شرخص  »مال شخصی به  [،مر  خود فضول] وصیت می کند که بعد از مر  خودش« فضول» وصیت برای خود:

 ق.م. 841است: حتی اگر مالک آن را تنفیذ کند: ماده  باطلبرسد؛ این نوع وصیت « دیگری

 .است باطل مالك، اجازه با ولو ،[برای خود] غیر به مال وصیت و باشد موصی ملك باید «موصی به» :841ماده

 

                                                           
رک. جزوه مردنی  مالک، تکلیف آن مشخص می شود. « رد»و یا « تنفیذ»این نوع وصیت، مانند معامله فضولی بر روی مال غیر است که با  - 1

 معامال  فضولی. -انجم  فصل  –سه 

http://www.baladi.ir/
http://www.baladi.ir/
http://www.baladi.ir/
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 وصیت به مال آینده

 .نمود وصیت است نشده موجود هنوز که را مالی است ممكن :842ماده

 وصیت زاید بر ثلث

 وصیت تا یک سوم اموال صحیح است و زیادتر بر آن منوط به تنفیذ وراث است؛ 

 :بعد از کسر دیون متوفی؛ است یک سوم دارایی خالص منظور از یک سوم 

 تنفیذ آن ها بعد از فوت موصی است؛منظور از تنفیذ وراث : 

 «قط می توان تنفیذ را استصحاب کرد.موصی اثری ندارد و فوراث قبل از فو  « رد»یا « تنفیذ 

 سهم به نسبت فقط کند اجازه ورثه از بعض اگر و وراث؛ اجازه به مگر نیست، نافذ ترکه ثلث بر زیاده به وصیت :848ماده

 .است نافذ او

 تعیین ثلث

 است نه در زمان وصیت؛ «موصی»زمان فوت یک سوم اموال،  مالك 

ـ  اعتبـار  به نه شود می معین وفات حین در موصی [خالص] یدارای اعتبار به ثلث میزان :848ماده  حـین  در او یدارای

 .وصیت

 «موصی به»تقویم 

 مال مازاد باشد، ترکه ثلث از بیش آن قیمت اگر شود؛ می تقویم مال آن باشد، معینی مال «به موصی» هرگاه :844ماده

 د.نکنورثه زیاده را اجازه  این که مگر است ورثه

 و طریقه تقویم آن« موصی به»نواع ا

 عین مورد نظر توسط کارشناس قیات می شود، و اگر زیاده بر ثلث باشد، زیاده به ورثه می رسد. است:« عین معین« »موصی به»

 

 است:« منفعت« »موصی به»

مال منهای  مالی که منفعت آن مورد نظر است هاراه با منافع مورد نظر قیات می شود و دوباره هاان

بدست می آید و اگرر زایرد   « موصی به»منفعت وصیت شده قیات می شود، که از حاصل تفریق آن ها 

 ق.م. 846بر ثلث باشد، زیاده به ورثه می رسد. ماده 

 ق.م. 849در این صور  تعیین مصداق با ورثه است: ماده  است:« کلی« »موصی به»

 ق.م. 848با ورثه در هاان مقدار از ترکه مشاعاً شریک خواهد شد: ماده « موصی له»در این صور   جزء مشاع است:« موصی به»
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 تقویم منافع

 :می شود اخراج ثلث از ذیل طریق به معین مدت در یا دایماً باشد ملكی منافع «به موصی» : هرگاه848ماده

 شده تقویم وصیت مدت در بودن المنفعهِ مسلوب مالحظه با مزبور ملك سپس می شود، تقویم آن منافع با ملك عین بدواً 

 .شود می حساب ثلث از قیمت دو بین تفاوت

 ثلـث  از منـافع  مالحظـه  با ملك قیمت باشد، نداشته قیمتی ملك عینِ جهت بدین و بوده ملك دایمی منافع «موصی به» اگر 

 .شود می محسوب

  1شود.حکم این ماده شامل وصایای به حقوق انتفاعی و ارتفاقی نیز می 

 «کلی»وصیت به 

 . باشد شده مقرر دیگر طور وصیت در این که مگر است، ورثه با فرد تعیین باشد «کلی» «به موصی» اگر :848ماده

 مشاع« موصی به»

 مشـاعاً  که ترکه از مقدار همان در ورثه با له موصی ثلث، یا ربع مثل باشد، ترکه مشاع جزء «به موصی» اگر :848ماده

 .بود خواهد شریك

 ترتیب اخراج ثلث

بـه   نكننـد،  اجازه را ثلث بر زیاده ورثه باشد کرده اموری به وصیت معینی ترتیب به ثلث بر زیاده موصی اگر :848ماده

 و ،[باطل خواهکد بکود  ] شد خواهد باطل ثلث بر زاید و ثلث میزان تا شود می خارج ترکه از است کرده وصیت که ترتیبی همان

 .می شود کسر همه از زیاده باشد، یك دفعه تمام به وصیت اگر

 ترتیب اخراج ثلث

 موصی چند وصیت کرده است و جاع آن ها بیش از ثلث است که دو حالت دارد:

 در این حالت، بر اساس ترتیبی که گفته است به وصیت عال می شود تا مرز ثلث؛ به ترتیب وصیت کرده است:

 حالت، از هاه به یک نسبت کم می شود تا به مرز ثلث برسد.در این  به یكباره وصیت کرده است:

 

                                                           
 فراموش نشود. کنونی حاشیه های دکتر کاتوزیان ذیل مواد در نظم - 4
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 وجود و اهلیت موصی له

 1.است شده وصیت او برای که بشود چیزی مالك بتواند و باشد موجود باید له موصی :880ماده

 وصیت برای حمل

  ،نااینرده حارل یرا    وصیت برای حال صحیح است اما باید زنده به دنیا بیاید و نااینده او هم قبول کند

 ولیّ ]ادر و جد ادری[ اوست یا وصی و یا امین.

 2.شود متولد زنده این که بر است منوط او تملك لیكن است، صحیح حمل برای وصیت :881ماده

 ق.م. است. 852و استثنای آن ماده  این ماده استثنا  دارد 

 سقط موصی له

 مـانع  جـرم  این که مگر می رسد او ورثه به «به موصی» [متوید شودو مُرده ] شود سقط جرمی نتیجه در حمل اگر :882ماده

 8.باشد ارث

 تعدد موصی له

 طور موصی این که مگر شود می تقسیم بالسَویه آن ها بین «به موصی» باشند محصور و متعدد 4لهم موصی اگر :888ماده

 8.باشد داشته مقرر دیگر

 تعدد اوصیاء

 کننـد،  وصیت به عمل مجتمعاً باید اوصیاء تعدد، صورت در نماید. معین وصی نفر چند یا یك تواند می : موصی884ماده

 8. یك هر استقالل به تصریح صورت در مگر

 

                                                           
 .می شود تاام او مر  با و شروع انسان شدن متولد زنده با حقوق بودن دارا برای اهلیت ق.م: 888ماده  - 1

 .شود متولد زنده این که بر مشروط می گردد، متاتع مدنی حقوق از حال ق.م: 888ماده - 2

 ارث باشد: مانند این که خود مادر، فرزند را سقط کند.جرم مانع  - 3

 می باشد.« موصی له»جاع « لهم موصی» - 4

آن  نصریب  تسراوی  به حکم شود، اختالف آن ها از یک هر نصیب مقدار در و باشد جااعتی مابین مشترک نهری هرگاه ق.م: 188ماده - 8

 .باشد موجود آن ها از بعضی نصیب زیادتی بر دلیلی این که مگر می شود ها

 دیگرران  یرا  دیگرری  بدون تواند نای آن ها از هیچ یک باشد، شده معین وکیل نفر چند یا دو امر انجام یک برای هرگاه ق.م: 888ماده - 8

 .آورد بجا را امر آن به تنهایی تواند می کدام هر این صور  در باشد؛ داشته وکالت مستقالً یک هر این که مگر بنااید، امر آن در دخالت
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 وصایت به ترتیب

 وصی دومی کرد فوت اولی اگر که طریق این به کند: معین وصی 1ترتیب نحو به را نفر چند تواندمی  موصی :888ماده

 8.هكذا و باشد سومی 2کرد فوت دومی اگر و باشد

 وصی صغیر

      ،صغیر ]بجز مجنون[ را می توان به ضایاه کبیر وصی قرار داد؛ در این صرور ، بعرد از فرو  موصری

وصی کبیر به تنهایی انجام وظیفه می کند و به محض این که صغیر رشید بشود، هر دو با هم وظرایف  

 مربوطه را انجام می دهند؛

 بلوغ موقع تا بود خواهد کبیر با وصایا اجرای صورت این در. داد قرار وصی کبیر نفر یك اتفاق به توان می را صغیر :888ماده

 . صغیر رشد و

 نظارت بر وصی

 طریقـی  بـه  نـارر  اختیـارات  حدود. نماید معین وصی عملیات در نظارت برای را نفریك  تواند می موصی :888ماده

 4.شود معلوم قراین از یا است داشته مقرر موصی که بود خواهد

 امانت وصی

 امانت وصی، امانت مالکانه می باشد: زیرا امانت با اراده مالک صور  می گیرد؛ 

 صـورت  در مگر شود نمی ضامن و دارد را امین حكم باشد می او ید در وصیت حسب بر که اموالی به نسبت وصی :888ماده

 8تفریط. یا تعدی

                                                           
 مفاد کلی این ماده در هاه جا استفاده می شود و مختص وصی نای باشد. - 1
 یا غایب باشد و یا هر فرض دیگری. - 2
 نیرز  و دهد قرار خود رایررررررررب معینی مد  در یا الحیا  مادام را موقوفه امور کردن اداره یعنی تولیت، تواند می واقف ق.م: 88ماده - 8
 دیگرر  نفرر  چنرد  یرا  یک به ماکن است موقوفه اموال تولیت. کند اداره واقف خود با مجتاعاً یا مستقالً که کند معین دیگری متولی تواند می
 معرین  کره  مترولی  یرا  او خرود  که کند شرط می تواند واقف هم چنین و کنند اداره منضااً یا مستقالً یک هر که شود واگذار واقف خود از غیر
 .دهد قرار بداند مقتضی که را ترتیبی هر موضوع این در یا و کند متولی نصب است شده

 .باشد او اطالع یا به تصویب متولی اعاال که دهد قرار ناظر متولی بر می تواند واقف ق.م: 88ماده - 4
 قررار  امرین  مرال  آن به نسبت را او قانون این مقررا  و باشد متصرف مستودع از غیر عنوانی به را غیر مال کسی هرگاه ق.م: 881ماده - 8

 ضرامن  آن ها امثال و علیه مولی یا صغیر به مال نسبت ولی یا قیم مستاجره، عین به نسبت مستاجر بنابراین، است: مستودع مثل باشد، داده
 رد، امکران  برا  متصررف  امتنراع  و او مطالبره  تراریخ  از بره اسرترداد،   مالرک  اسرتحقاق  صور  در و تعدی؛ یا تفریط صور  در مگر باشد، نای

 .نباشد او فعل به مستند چه اگر بود، خواهد عیبی یا نقص هر و تلف مسئول متصرف
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 مسئولیت وصی

 ندهد، ضامن خساراتی است که بره برار آورده اسرت و منعرزل مری       هرگاه وصی، وظایف خود را انجام

 شود، ابتدا خسارا  از وی اخذ و سپس منعزل می شود. و بعد از انعزال حاکم امینی را نصب می کند؛

 .است 2منعزل و ضامن واال 1کند رفتار موصی وصایای طبق بر باید وصی :888ماده

 یرا  نکنرد  اقدام او اداره امور یا و علیه مولی تربیت یا نگاهداری به قهری ولی طرف از منصوب وصی اگر ق.م:1181ماده 

 .می شود منعزل نااید خود وظایف انجام از امتناع

 اختیار تعیین وصی

    موصی، وصی را برای دو منظور انتخاب می کند: اداره ثلث اموال موصی و اداره محجورینی کره تحرت

 والیت موصی هستند؛

  وانند وصی کسی می تواند وصی بگیرد، اما برای اداره محجورین فقط دو نفر می تبرای اداره ثلث هر

 بگیرند: ادر و جد ادری.

 8 .کند معین وصی [محاور] صغیر بر ندارد حق دیگر کس پدری جد و پدر از غیر :880ماده

 مری   او والیرت  تحرت  کره  خرود،  اوالد بررای  می توانرد  دیگری وفا  از بعد ادری جد و ادر از یک هر ق.م: 1188ماده

 .نااید اداره را آن ها اموال و کرده مواظبت آن ها تربیت و نگاهداری در خود فو  از بعد تا کند معین وصی باشند

 کند معین وصی خود علیه مولی برای دیگری حیا  با نای تواند ادری وجد ادر از هیچ یک ق.م: 1188ماده. 
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 آموزش کامل  ارث فصل سوم: 

 

1
 

 

 اساس آموزش اساتید بزرگ حقوق مدنی؛بر 

 «نظم کاتوزیان، جزوه شهبازی، آموزش پوربالسی و نکات برادران»

 کاری رد « حمزه علیپور»دوست خوبم   از  تشکر می کنم.صمیماهن « ارث  جزوه» گردآوری بابت هم
                                                           

 !دانلود شده است از اینترنتتصویر:  - 1

http://www.baladi.ir
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 معنای ارث

 ؛ترکه –معادل ماترک  –یعنی میراث، مالی که از متوفی به جای می ماند ی لغوی:امعن 

 :یعنی انتقال قهری اموال و حقوق مالی متوفی به وارث. معنای اصالحی 

 شخصیت حقوقی ترکه

 ن نظرر را رد  ررررررررر که ترکه شخصیت حقوقی دارد و برخی در مقابل ای 1برخی از حقوقدانان معتقدند

 می کنند؛

 ثمره بحث:

  ترکه تعلرق مری گیررد و شخصریت     اگر برای ترکه شخصیت حقوقی قایل بشویم، دیون و مطالبا  به

ترکه با فو  متوفی شروع شده و با تصفیه ترکه اایان می اذیرد و براقی مانرده قهرراً در امروال وراث     

 داخل می شود؛

 .اما مطابق نظر مقابل، با فو  متوفی، هاه دیون و حقوق به وراث منتقل می شود 

 رد و قبول ترکه

  که رد و قبول ترکه به مالکیت ورثره ارتبراطی نردارد؛ بره     در خصوص رد یا قبول ترکه باید متذکر شد

 عبارتی تصور نشود که اگر وراث ترکه را قبول کنند مالک می شوند و اگر رد کنند مالک نای شوند؛

 قبول و رد ترکه فقط در دیون متوفی موثر و متصور است. 

 قبول ترکه به دو طریق

  قبول مشروط –قبول مطلق 

  باید کلیه دیون متوفی را ارداخت کنند و اگر دیون بیش از ترکه باشد، هرکدام در قبول مطلق، ورثه

 به نسبت سهم االرث مازاد را ارداخت خواهند کرد؛

                                                           
1
 ق.م. 869مستند به صدر ماده  - 
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 این که ثابت کنند ترکه کاتر از دیون بوده یا بدون تقصیر آن ها تلف شده است. مگر 

 .اما در قبول مشروط ترکه در حدود صور  تحریر اذیرفته می شود 

  ترکه هم مانع مالکیت وراث نای باشد؛ چرا که مالکیت آنهرا قهرری اسرت و بعرد از تادیره دیرون،       رد

ن حال باقیاانده را نپذیرفتند با جارع شررایطی   رررررررروراث قهراً مالک باقیاانده می شوند و اگر در ای

 می توان آن را اعراض دانست.

 مالکیت بر ترکه از چه زمانی؟

 قوقی قایل بشویم، با اایان اذیرفتن امر تصفیه ترکره و انحرالل شخصریت    اگر برای ترکه شخصیت ح

حقوقی آن، مالکیت برای وراث ایجاد می شود. اما اگر بگوییم ترکه شخصیت حقوقی ندارد، با فرو   

 مورث، مالکیت به ورثه منتقل می شود اما این مالکیت متزلزل است.

 788الی  788مواد 

 موت حقیقی یا فرضی

 .کند می پیدا تحقق مورث فرضی موته ب یا حقیقی موته ب ارث :888ماده

 حکرم مرو  فرضری     رمو  فرضی اشاره به مواردی است که غایب مرده فرض می شود. احراز این امر نیز تنها با صدو

 1نجام دادن تشریفا  خاص درباره غایب مفقود االثر صادر می شود.اماکن است که با 

 استقرار مالكیت وارثان

 .گرفته تعلق میت به ترکه که دیونی و حقوق ادای از پس مگر شود، نمی مستقر متوفی ترکه به نسبت ورثه مالكیت :888ماده

       مقصود از استقرار مالکیت وارثان، الحاق قطعی سهم هر وراث از ترکه به دارایی او و انحالل شررکتی اسرت کره از مرال وارثران و

 تعبیر می شود؛« ترکه»طلبکاران و موصی لهم تشکیل شده و به 

     در صورتی که ترکه کافی برای ادای دیون نباشد، حق وراث بر آن از بین نای رود. شخصیت حقوقی این دارایی بره خروبی وجرود

این حق را توجیه می کند و بعضی ترکه را هاانند با عین مرهون کرده اند که ملکیت آن به وارثان تعلق دارد و در رهن طلبکاران 

 این تحلیل مالکیت موصی له را در این دارایی توجیه نای کند و طلبکاران عادی و با وثیقه را با هم مخلوط می سازد؛ ولی -است 

 .رد و قبول ترکه در انتقال قهری آن به وارثان اثر ندارد. در واقع رد و قبول تصفیه آن است و در مالکیت اثر ندارد 

                                                           
 .است آمدهقانونی ذیل مواد  ،حاشیه های دکتر کاتوزیانصرفاً  در این فصل،  توجه: - 1
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 حقوق و دیون بر ترکه

 :است ذیل قرار از ،شود اداء آن تقسیم از قبل باید و گیرد می تعلق میت ترکه به که دیونی و حقوق :888ماده

 است؛ رهن متعلق که عینی مثل ترکه، اعیان به است متعلق که حقوقی و میت کفن قیمت .1

 متوفی؛ مالی واجبات و دیون .2

 .آن ها اجازه با ثلث بر زیاده و ورثه اجازه بدون ترکه ثلث تا میت وصایای .8

  ترتیبی که در این ماده رعایت شده است، ترتیب حق تقدم دیون و حقوق است؛ بنابراین، قیات کفن میت مقدم بر

ق.ا.ح.( و هاچنین، ادای  229ق.ا.ح.(. و اس از آن دیونی که وثیقه دارد )ماده  225)ماده  هرگونه هزینه و دینی است

 دیون و واجبا  مالی مقدم بر اجرای وصایای میت است؛

 گر برای واجبا  مالی وصیت شده باشد، اجرای آن مقدم بر سایر وصایا است؛ا 

  در موردی که عین ترکه رهن دینی باشد و مال دیگری برای تامین هزینه کفن نداشته باشد، ظاهر از این ماده، این

 عید دانسته اند.است که هزینه کفن باید از  عین وثیقه برداشته شود و بعضی از مولفان اجرای این ترتیب را ب

 ترتیب تادیه

 وراث بین باشد اگر مابقی، و شود تادیه است مقرر مزبوره ماده در که به ترتیبی باید قبل ماده در مزبوره حقوق :880ماده

 .گردد تقسیم

 عدم نفوذ معامله وارثان

 مزبوره معامالت ،است نشده تادیه متوفی دیون که مادام ،نمایند معامالتی ترکه اعیان به نسبت ورثه هرگاه :881ماده

 .[رد کنند] زنند هم بر را آن توانند می دیان و [غیرنافذ] نبوده نافذ

  حکم عدم نفوذ ناظر به تصرفا  ناقل از قبیل فروش و صلح و هبه است که از وثیقه عاومی طلبکاران می کاهد و شامل

 شود؛قراردادهای مربوط به اداره ترکه )مانند اجاره و تعایر( نای 

  بنا به ظاهر این ماده، عدم نفوذ مشروط به عدم ارداخت دین است. اس از ارداخت دین، طلبکار نفعی در اقامه دعوای

بطالن معامال  وارثان ندارد و به این استناد که معامله قبل از ارداخت دین انجام شده است نای توان حکم بره بطرالن   

 نافذ می کند؛داد. به بیان دیگر، اردخت دین معامله را 

      .دعوای عدم نفوذ تنها از طلبکار اذیرفته می شود و هیچ یک از دو طرف معامله نای توانند به ایرن بطرالن اسرتناد کنرد

 است.« غیرقابل استناد»بدین ترتیب، باید گفت معامله انجام شده بین دو طرف نافذ و در برابر طلبکاران 
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 تقسیم اموال غایب مفقوداالثر

 زنده شخصی چنین عادتاً که مدتی انقضای یا او فوت ثبوت از بعد مگر ،شود نمی تقسیم مفقوداالثر غایب اموال :882ماده

 .ماند نمی

    مو  فرضی نیز در حکم مو  حقیقی است و اموال غایب بین وارثان تقسیم می شود، با این تفاو  که، اگرر خرالف آن

کسانی که امروال او را بره عنروان وراثرت تصررف      »باز می گردد و  فرض اثبا  و غایب ایدا شود، هاه چیز به جای خود

کرده اند، باید آنچه را که از اعیان یا عوض و یا منافع اموال مزبور حرین ایردا شردن غایرب موجرود مری باشرد مسرترد         

 ؛«دارند

 ندارند و معرامال  باطرل   ده است، آنان مسئولیتی ررررررنسبت به آنچه در اثر تصرف وارثان تلف یا به دیگران منتقل ش

 نای شوند و تنها عوض اخذ شده به غایب داده می شود.

 عدم توارث اشخاص در صورت مجهول بودن تاریخ فوت

 مزبور اشخاص نباشد، معلوم هیچ یك تاخر و تقدم و مجهول برند می ارث 1یكدیگر از اشخاصی که فوت تاریخ اگر :888ماده

 .می برند ارث یكدیگر از این صورت در که شود واقع هدم یا غرق سبب به موت آنكه مگر نمی برند، ارث یكدیگر از

 .در اجرای قاعده توارث دو تن از یکدیگر، آنچه یکی از آن دو به ارث برده، از ترکه استثنا  می شود 

 اگر تاریخ مو  هر دو مجهول باشد: هیچ یک ارث نای برند، مگر غرق و هدم؛ 

 باشد:  اما تقدم تاخر معلوم نباشد، هیچ یک ارث نای برند، حتی غرق و هدم؛ اگر تاریخ مو  هر دو معلوم 

  استثنایی است و مختص مجهول بودن؛ بنابراین باید تفسیر مضیق بشود؛893زیرا حکم ماده ، 

 .در صورتی که مو  در یک روز باشد، تعیین ساعت مو  برای تعیین ارث بری کافی است 

 اصل تاخر حادث

 و تقدم حیث از دیگری و معلوم آن ها از یكی فوت تاریخ و بمیرند باشد توارث آن ها بین اشخاصی که اگر :884ماده

 .می برد ارث دیگری آن از است مجهول فوتش تاریخ آن که فقط باشد، مجهول تاخر

 است که از او ارث می بررد و در   وراثت آن که تاریخ فوتش مجهول است نتیجه استصحاب حیا  او بعد از مر  کسی

 اریخ معین فو  کرده است. از اصل تاخر حادث )مر ( نیز هاین نتیجه به دست می آید؛ت

     از آنجا که حیا  وارث نتیجه اجرای اصل است، خالف آن را هایشه می توان اثبا  کرد و این مراده مروردی را فررض

 به هیچ دلیلی مقرون نباشد.کرده است که تقدم و تاخر فو  مورث مجهول بااند و 

                                                           
1
 دو از هم. هر - 
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 ارث حمل

  ق.م. دو شرط برای وراثت حال ذکر کرده است: 895ماده 

 شرط نخست: انعقاد نطفه حین الاو ؛ 

 .شرط دوم: زنده متولد شدن حال 

 در مورد شرط نخست باید گفت:

        در صور  جهل به زمان انعقاد نطفه، با توجه به این که تاریخ فرو  از طریرق ازشرکی قرانونی قابرل

تعیین است، بنا بر اصل تاخر حادث، انعقاد نطفه اس از فو  فرض می شود. در نتیجه شرط نخسرت  

طفه قابل . انعقاد نبوده باشدمنتسب به متوفی  هر چندموجود نبوده و حال محروم از ارث خواهد بود، 

 استصحاب نای باشد چرا که این استصحاب قهقهرایی بوده و حجیت ندارد.

 در مورد شرط دوم باید گفت:

  ق.م. زنده متولد شدن حال کاشف از آن است کره او از زمران انعقراد نطفره اهلیرت       995مطابق ماده

 تاتع داشته است. )شرط متاخر بر وجه کشف(.

 ایت می کند و قابلیت بقا شرط نیست )مستنبط از قسات اخیر ماده زنده به دنیا آمدن برای توارث کف

 ق.م.(. 895

 شک در تحقق شرط وراثت

    اگر شک شود که حال زنده به دنیا آمده یا نه، به عبارتی دیگر آیا شرط وراثت محقق شده اسرت یرا

 نه؟ اصل عدم تحقق شرط است، یعنی اصل عدم زنده به دنیا آمدن است.

  گفته اند اگر یقین به زنده بودن حال داشته باشیم می توان زنده به دنیا آمردن او را  عده ای در ااسخ

 هم استصحاب کرد.

 ین داریم و موضوعی کره  ررررردر رد این استدالل باید گفت در استصحاب موضوعی که به سابقه آن یق

اد دو موضروع  فی الحال به آن شک داریم باید واحد باشد؛ حال آن کره در مرا نحرن فیره حارل و نروز      

 متفاو  می باشند و محل جریان استصحاب نیست.
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 ق.م: 787فروض ماده 

  ق.م. فروضی را بیران کررده اسرت کره هاره آنهرا        898هرگاه در حین فو  مورث، حالی باشد ماده

 منطقی به نظر نای رسند؛

 :نیاید؛ دن او تقسیم ارث به عالماگر حال مانع ارث هاه بشود، باید تا به دنیا آ فرض نخست 

 :اگر حال مانع ارث بردن بعضی از وراث بشود، قانون گفته تقسیم به عال نای آید، اما منطقی  فرض دوم

تر آن است که قدر متیقن سهم وراث را به آن ها بدهیم تا حال حال معلوم شود. مثل فرضی که متروفی  

 ادر، مادر و چند نوه.فو  کرده است و بازماندگانش عبارتند از: هاسر دایای که باردار است، 

در این صور  هر کدام از ابوین حداقل یک ششم و زوجه یک هشتم خواهد بررد و بهترر اسرت ایرن     

 قدر متیقن به آن ها داده شود و مابقی تقسیم نشده بااند.

 :اگر حال مانع هیچ یک از وراث نباشد: مقصود این نیست که سهم بقیه هیچ تغییری نکند.  فرض سوم

س از تولرد تکلیرف سرهم او    ررررررر سهم حال را معادل دو اسرر کنرار مری گذارنرد و ا     در این صور 

 مشخص می شود. مثل فرضی که از متوفی یک زن باردار و یک اسر مانده است.

 توارث بین هم مرگ ها

  است؛ حال اگر دو نفر کره   تثاث شرط ورمورق.م. زنده بودن وارث حین فو   895به تصریح ماده

 از یکدیگر ارث می برند، بایرند، چند فرض ایش می آید؛

 اگر تقدم فو  یکی بر دیگری معلوم باشد؛ آنکه تاریخ فوتش موخر است، از دیگری ارث می برد؛ .1

اگر تاریخ فو  یکی معلوم و تاریخ فو  دیگری مجهول باشد؛ بنابر اصل تراخر حرادث آنکره تراریخ      .2

 ق.م؛ 894است، موخر فرض شده و از دیگری ارث می برد. ماده فوتش مجهول 

اگر اقتران فو  آن ها معلوم باشد، یعنی محرز شود که هر دو در یک تاریخ فرو  کررده انرد، هریچ      .8

 یک از دیگری ارث نای برد؛

باشد، هیچ یک از دیگری ارث نای برد؛ زیرا اصل تراخر حرادث در هرر     هر دو مجهولاگر تاریخ فو   .4

 ق.م. 893با اصل تاخر حادث در دیگری تعارض کرده و هر دو ساقط می شوند. ماده یک 
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 نكته:

      مورد چهارم مطابق قاعده می باشد ولی بر آن استثنایی وارد است؛ از این قرار که اگرر مرر  برر اثرر

 ق.م. 893غرق یا هدم باشد، در فرض چهارم، متوفی ها از هم ارث می برند. ذیل ماده 

 هدممصادیق 

 ا است  و نبایرد آن را گسرترش داد، دکترر کاتوزیران: مصرادیق هردم را تصرادف        نبا این که هدم استث

 اتومبیل، سقوط هواایاا، تصادم کشتی و سقوط آسانسور می داند.

 :در هدم و غرق، واحد بودن حادثه مهم است، به این شرح که 

 ؛  مشاول هدم است؛اگر هر دو در دو خیابان متفاو ، اما بر اثر زلزله بایرند 

 ز و یک ساعت، مشاول غرق نای باشد.اگر دو نفر در دو استخر متفاو  غرق بشوند، حتی در یک رو 

 نحوه ارث بری در مورد این استثناء

 در قالب یک مثال؛ 

   فرض کنید مردی )ادری( دارای هاسر، یک اسر و یک دختر می باشد. اسر او دارای هاسر و یرک

رای تقسیم ماترک به شرح زیر عال ررررررادر و اسر هازمان غرق می شوند. ب د می باشد؛ کهرررفرزن

 می کنیم.

 :فرض می کنیم ادر زودتر از اسرر مررده اسرت؛ وراث اردر عبارتنرد از: زوجره، اسرر و         مرحله نخست

 که هاگی از ماترک می برند.، دختر

 :عبارتند از: ادر، مرادر، زوجره و   فرض می کنیم اسر زودتر از ادر مرده است؛ وراث اسر  مرحله دوم

 فرزند. که هاگی از ماترک می برند.

 هر آنچه در مرحله اول از ادر به اسر رسیده است؛ در مرحله سوم به وراث اسر، غیرر از  سوم همرحل :

 ادر داده می شود )به مادر، زوجه و فرزند او(.

 :مرحله چهارم به وراث اردر غیرر از   آنچه در مرحله دوم از اسر به ادر رسیده است؛ در  مرحله چهارم

 اسر داده می شود. )به زوجهِ ادر و دختر(.
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 موانع ارث

  در فقه امور متعددی از جمله رقیت از موانع ارث می باشد؛ اما در قانون مدنی موانع ارث عبارند

 از:

 :ق.م.؛ 880ماده  قتل 

 :مکرر ق.م.؛ 881ماده  کفر 

 :ق.م.؛ 882ماده  لعان 

 :ق.م. 1169و  884، 861مستنبط از جاع مواد  والدت از زنا 

 مقدمه:

 ید به نظر می رسد؛فایش از توضیح موارد مذکور، طرح یک بحث اصولی م 

  در بحث علت و معلول، علت گاه ساده است و گاه مرکب. علت مرکب دارای سه جز : مقتضی، شرط

 و عدم مانع می باشد؛

  به تنهایی قادر به ایجاد معلول نیسرت. شررط بایرد   مقتضی یا سبب مهم ترین جز  علت می باشد، اما 

مقتضی اثر کرده، معلول را به وجود آورد. عدم مانع ماهیتاً نوعی شرط است و برخی از آن به  باشد تا

 شرط منفی یاد می کنند، اس مانع هم باید مفقود باشد تا مقتضی اثر کند؛

  معرفری مری کنرد علرت تامره نیسرت، بلکره        ق.م. که موجب ارث را قرابت  861بنابراین عبار  ماده

 مقتضی است چرا که برای تحقق ارث نیاز به وجود شرایط و فقد موانع دیگر هم هست؛

 حین فوت مورث[ و وجود اموال ]ماترک[. و حیات وارث ]حقیقی یا فرضی[فوت مورث :از جمله[ 

  یا خیر. اگر مقتضی موجود باشد اگر معلول به وجود نیامده، باید ابتدا دید که آیا مقتضی موجود بوده

آنگاه باید سراغ شرط و مانع رفت اما اگر مقتضی موجود نباشد بحث ایرامون شرط یا مرانع، عقالیری   

 نیست.

    یعنی در صور  فقد مقتضی، به وجود نیامدن معلول را باید به آن نسبت بدهیم نه عدم وجرود شررط

 یا وجود مانع.
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 ا جداگانه مطرح می کنیم:پس از ذکر این مقدمه موانع ارث ر

 قتل

 ت وجرود دارد امرا   ررررر در بحث قتل، مقتضی که قرابت است و شرط که فو  مورث و حیا  وارث اس

 قاتل ارث نای برد، چرا که قتل مانع  است.

 کفر

 .در خصوص کفر، هم مقتضی و هم شرط وجود دارد. اما کافر ارث نای برد. چرا که کفر مانع است 

  دو بحث مطرح است: مکرر 771در ماده 

متوفی مسلاان است، وراث کافرش از او ارث نای برند، حتی اگر تارام وراثرش کرافر باشرند؛ گرویی       .1

 وراث ندارد؛

اگر مسلاانی بایرد و در بین وراث او  تنها یک نفر مسلاان باشد، ماترک به او مری رسرد، حتری اگرر     

شروند. امرا اگرر وراثِ مسرلاان متروفی،      بالفاصله اس از فو  مورث، وراثی که کافر هستند مسرلاان  

مسلاان واحد نباشد و ورثه کافرِ متوفیِ مسلاان اس از فو  او اسرالم آوردنرد، اگرر مراترک قبرل از      

اسالم آوردن آنها تقسیم نشده باشد آنها هم از ماترک حصه خود را می برند. اما اگر مراترک قبرل از   

 ا چیزی از ترکه نای برند.اسالم آوردن وراث کافر تقسیم شده باشد، آن ه

 متوفی کافر است. در این حالت چند فرض ایش می آید: .2

اگر در بین وراثِ متوفی کافر، تنها یک مسلاان باشد، تاام ماترک به او می رسرد، حتری    فرض نخست:

 اگر وراث کافر بعد از فو  متوفی اسالم بیاورند.

د، وراث کافر در صورتی ارث می برند که ایش اگر وراث مسلاانِ متوفای کافر متعدد باشن فرض دوم:

 از تقسیم ترکه اسالم بیاورند.

 اگر متوفای کافر فقط ورثه کافر داشته باشد دو حالت ایش می آید: فرض سوم:

 اگر متوفی کافر اصلی باشد، ورثه  او مطابق مذهب خود ارث می برند. حالت نخست:

 امام می رسد.اگر متوفی مرتد باشد، ماترک به  حالت دوم:
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 لعان

  لعان از سوی مرد به دو طریق صور  می گیرد: با نسبت ناروای زنا روی می دهد یا با نفی ولد؛ بدون

 ارایه دالیل اثبا  زنا؛

   با تفرقی که با لعان حاصل می شود، نکاح منحل شده و مرد و زن دیگر قرابتی با هم ندارند. بنرابراین

علت فقد مقتضی است نه وجود مانع. بدین استدالل لعان را نباید عدم وجود توارث به موجب لعان به 

 1از موانع ارث بر شارد.

 والدت از زنا

     در مورد والد  از زنا باید گفت قانونگذار نباید آن را از موانع ارث بر می شرارد. در واقرع در والد

یست، عدم وجود معلول از زنا، مقتضی ]نسب[ موجود نیست و چنانچه که گفتیم وقتی مقتضی موجود ن

 ]توارث[ را باید به آن نسبت دهیم نه به نبود شرط یا وجود مانع.

     ت و از رررررررر در والد  از زنا اگر چه طفل به طور طبیعی و خونی ]نسبی[ وابسرته بره زانری و زانیره اس

شناسرایی  نسب آن ها می باشد، اما باید متذکر شد که نسبی مورد حاایت قانونگذار اسرت کره آن را   

 کرده و آثار حقوقی بر آن بار کرده باشد.

  ق.م. 1045تنها اثر بار شده بر نسب ناشی از زنا در بحث موانع نکاح مطرح است. ماده 

 نکته:

 بیشتر علاا موانع ارث را محدود به کفر و قتل می دانند؛ 

 را از شاار موانع ارث نای دانند. و والد  از زنا یعنی لعان 

 

 

                                                           
در صورتی که زوج زنای زوجه را ثابت کند و هاچنین ثابت کند که فرزند متولد از زنا اسرت، هیچگراه برین او و فرزنرد      به عبارت دیگر: - 1

 ه وجود نیامده بود(.بچرا که از ابتدا  –رابطه توارث به وجود نیامده است. )اس نای توان گفت: اس از اثبا  رابطه توارث قطع می شود 
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 قتل نكات تكمیلی

  اگر وارثی مورث خود را عاداً و به ناحق بکشد، از او ارث نای برد؛ فرقی نای کند قتل منفرداً باشد یا

 ق.م. 880با شرکت دیگری، مباشرتاً باشد یا تسبیباً. ماده 

  شریک در جرم، در اصل تحقق ارکان مادی جرم با شریک دیگر هادست است؛ یعنی شریک، معاون

 نیست!؛

  حکم قانون باشد ]به ناحق نباشد[، مثالً فرزند مامور اجرای حکم اعدام باشد یا برای دفراع  اگر قتل به

 ]مشروع[ باشد، محرومیت از ارث جاری نای شود؛

       قانون مدنی در مورد قتل و محرومیت قاتل از ارث عاداً معاون را در مراده نیراورده اسرت؛ امرا دکترر

 1[.ق.م. 880ذیل ماده  11حاشیه شااره داند؛ ]کاتوزیان آن را مانند قتل و مانع ارث می 

   [ غیرعاردی باشرد: ماننرد شربه عارد، خطرای محرض       طبیعی است که اگر قتل مورث عادی توصریف نشرود ،]

 محرومیت از ارث را ندارد؛

 2قتل در فراش، قتل عادی است و مانع ارث بری می شود؛  

 ارث می برد؛ د مسئولیت کیفری است،قتل مورث توسط مجنون، چون مجنون فاق 

    چون اصل بر شخصی بودن مجازا  ها است، بنابراین خود قاتل از ارث محروم است و اگر نوبرت بره

ق.م. هاچنران کره مجرازا      885. مراده  از ارث جد خود محروم نای شودفرزند او برسد، این فرزند 

 کیفری هم فقط متوجه خود مرتکب است.

 

 

 

                                                           
  زیرا معاون مجازا  قاتل را ندارد.نای باشد:  بری مانع ارث ل،ت در قتمعاون نظر مخالف: - 1
2
زیرا انگیزه او دست یافتن به میراث  در آن اوضاع و احوال منتفی است و وقتی قانونگذار او را از مانع ارث بری نای شود؛ قتل در فراش  نظر مخالفان: - 

 ق.م. 880ذیل ماده  10دکتر کاتوزیان حاشیه شااره  –مجازا  اصلی معاف می کند، آثار تبعی  و مدنی آن را هم نای خواهد 



 داود بلدی              ، بر اساس آموزه های دکتر کاتوزیان، دکتر شهبازی و دکتر برادران؛8حقوق مدنی

 

37 
 

 قانون مدنی 779الی  789مواد 

 وراثت حمل –زنده بودن در زمان فوت 

 حین او نطفه که می برد ارث صورتی در باشد، حملی اگر و است مورث فوت حین در بودن زنده وراثت شرط :888ماده

 .بمیرد تولد از پس فورا چه اگر شود، متولد هم زنده و بوده منعقد الموت

  موصی له در زمان انشای وصیت، اجرا می شود؛مفاد این ماده، در مورد وصیت نیز، برای احراز شرط وجود 

        شرط اصلی وراثت حال، وجود او در زمان فو  مورث است و زنده به دنیا آمدن شرطی اسرت کره داللرت برر هاران شررط

 اصلی می کند؛

 ان به دنیرا آیرد، هرچنرد نراقص باشرد. زیررا تنهرا        سبه نظر می رسد که برای ارث بردن، حال باید به صور  و هیا  ان

انسان از حقوق مدنی بهره می برد و شخص است. اس، حالی که در زمان تولد به صور  حیوان است ارث ناری بررد،   

 هرچند زنده باشد؛

        لزومی ندارد که حال اس از زنده متولد شدن به زندگی ادامه دهد، ولی باید قابرل زیسرتن باشرد و زنرده متولرد شردن

 ان ادامه زندگی ضرور  ندارد.نشانه هاین قابلیت است. با وجود این، امک

 شك در حیات حمل

 .شود نمی وراثت حكم والدت، حین در شك با :888ماده

 اماره قانونی انعقاد نطفه

 .شد خواهد رعایت است مقرر نسب اثبات برای که قانونی تاامار نطفه، انعقاد زمان در اختالف صورت در :888ماده

  ناشی از آن ظرف ده ماه از تاریخ فو  به دنیا آید، مگر این که ثابت شود نطفه ای منعقد شده محسوب است که حال

 از تاریخ آخرین نزدیکی )یا امکان آخرین نزدیکی( بیش از ده ماه گذشته است.
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 تقسیم ترکه با وجود حمل

 وراث از بعضـی  یـا  تمام ارث از مانع 1شود متولد وراثت قابل اگر که باشد حملی مورث موت حین در هرگاه :888ماده

 وراث سایر از هیچ یك ارث از مانع حمل اگر و شود؛ معلوم او حال تا نمی آید به عمل ارث تقسیم می گردد، دیگــــر

 کنـار  باشـد  طبقه همان از پسر دو حصه مساوی که ای حصه حمل برای باید کنند، تقسیم را ترکه بخواهند آن ها و نباشد

 .شود معلوم حمل حال تا است 2مراعا وراث از یك هر حصه و گذارند

  ق.ا.ح.( مگر این کره ولریّ یرا وصری داشرته باشرد.        103این ماده، برای جنین امین معین می شود. )ماده  2در مورد بند

 ق.ا.ح.(؛ 313تقسیم ترکه نیز باید در دادگاه و با شرکت ولی یا وصی یا امین جنین انجام شود )ماده 

 مانع در این ماده حجب حرمانی است که به موجب آن وارث نزدیک تر به متروفی در طبقره و درجره مرانع از      زمقصود ا

 به بعد قانون مدنی؛ 886وراثت وارث دورتر می شود )االقرب یانع االبعد(. مواد 

  است.اگر با سونوگرافی از رحم زن جنس و شاار حال معلوم شود، دیگر کنار گذاردن سهم دو اسر نامعقول 

 تقسیم ترکه در صورت غیبت یكی از وراث

 گـردد  محقق که صورتی در شود. معلوم او حال تا شودمی  گذارده کنار او سهم باشد، االثری مفقود غایب وراث بین اگر :888ماده

 .می رسد او به ورثه یا او به خود اال و می گردد، بر وراث سایر به او حصه است، مرده مورث از قبل

 ترکه باید نااینده غایب )اعم از وکیل یا ولیّ یا وصی یا قیم یا امرین( شررکت داشرته باشرد و تقسریم نیرز در        در تقسیم

 ق.ا.ح. 313جام می شود. و تراضی وارثان کافی نیست. ماده رردادگاه ان

 قتل مورث )نامشروع(

 اینكـه  از اعم شود می ممنوع او ارث از بكشد عمداً را خود مورث که کسی بنابراین .است ارث موانع از قتل :880ماده

 .دیگری شرکته ب یا باشد منفرداً و بالتسبیب یا باشد بالمباشره قتل

        اگر به دستور و تلقین وراث، دیوانه یا حیوانی مورث را بکشد، اثر آن مانند مباشرر  اسرت. ولری، اگرر مرامور عاقرل و

 کبیر باشد، در قو  سبب تردید می شود و هایشه یکسان نیست؛

       قتلی که به دستور مورث و برای رهایی از درد و رنج و بدنامی صور  اذیرد یا در اثر قطع عضروی باشرد کره بره امیرد

 بهبود مورث انجام شده است، سبب حرمان از ارث نیست؛

 قتل حاجب به انگیزه ارث بردن محجوب، را نیز می توان از موانع ارث بری قلاداد کرد؛ 

 هرچه زودتر به موصی به، موصی له را از وصیت محروم می کند؛ قتل موصی به انگیزه رسیدن 

 سقط حال نیز از جهت مانوع ساختن از ارث، در حکم قتل است؛ 

  از سرایر انرواع    تفاو  قتل عاردی را  اسالمی است؛ بنابراین باید طبق قانون مجازا « قتل عادی»قتل موضوع این ماده

 8دریابیم. آن

                                                           
1
 یعنی زنده متولد بشود. - 
2
 مجهول در رابطه با مالی معین؛ ترمینولوژی دکتر لنگرودی.وقی وضع حقیعنی مراعا:  - 
3
 قانون مجازا  اسالمی. 292و  291، 290رک. مواد:  - 
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 قتل مشروع و خطایی

 .بود نخواهد مجری فوق ماده مفاد ،باشد دفاع برای یا قانون حكم به مورث عمدی قتل کهی صورت در :881ماده

     قتل عادی در صورتی مانع از ارث است که نامشروع باشد. اس، قتلی که به حکم قانون و در دفاع مشرروع صررو  ارذیرد

 ت میان تجاوز و دفاع باشد در نظر گرفته شود؛مباح است و اثر متعارف در حرمان از ارث را ندارد. منتها لزوم تناس

    اگر ادری اسر را به قصد تادیب بزند و اسر در اثر ضربه ناگهانی بایرد، ادر از ارث او محروم نای شود، مشرروط بره

 این که ضربه نوعاً کشنده نباشد؛

 عاد است؛عاد طفل و مجنون در حکم غیر 

  تصور مهدورالدم بودن(، مانع ارث نیست. دلیل یا به )قتل بهقانون مجازا  اسالمی  302قتل موضوع ماده 

 کافر

 اگر نمی برند، ارث کافر وراث باشد، مسلم کافری متوفای ورثه بین در اگر و نمی برد ارث مسلم از کافر مكرر: 881ماده

 .باشند مسلم بر مقدم درجه و طبقه لحاظ از چه

  ادعای مسلاان شدن کند، اقرار او به اسرالم بررای محرروم سراختن سرایر      در مواردی که از میان وارثان کافری یک تن

 ق.م.( و دادگاه با توسل به قراین و شهاد  گواهان باید اسالم مدعی را احراز کند؛ 1298وارثان کافی نیست )ماده 

  اعم از ذمی و حربی است، ق.م. 881ماده کافر در 

 ،اگر وارثی بعد از تالک ترکه و اریش از تقسریم آن کرافر شرود، از ارث      کفر و ایاان در زمان تحقق  ارث معیار است. اس

 محروم نیست.

 ره وارثان می ایوندد و در هاان مقام قررار  رررررررردر فقه، اگر خویشاوندی کافر ایش از تقسیم ترکه اسالم آورد، به زم

 می گیرد که سزاوار وارث مسلاان است؛

 ان کافر از مورث کافر ارث می برند؛مسلم از کافر ارث می برد. هاچنین وارث 

         اگر فرزند مسلاانی کافر شود و نواده های او مسلاان باشند، نواده هرا از  اردر برزر  ارث مری برنرد و صراحب ترکره

 خویشان دورتر می شوند، هرچند به قائم مقامی از ادر کافر باشند.

 لعان

 از شـده  واقع لعان او انكار سببه ب که فرزندی همچنین و برند نمی ارث یكدیگر از شوهر و زن لعان از بعد :882ماده

 او از مادری خویشان و مادر همچنین و خود مادری خویشان و مادر از مزبور فرزند لیكن ،برد نمی ارث او از پدر و پدر

 .برند می ارث

  :چون دیگر رابطه زوجیت بر قرار نای باشد و عنوان هاسری صدق نای کند.دلیل ارث نبردن 
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 رجوع پدر از لعان

 و پـدر  همچنـین  و یپدر ارحام از لیكن ،برد می ارث او از [فرزنرد ]پسر ،کند رجوع لعان از بعد پدر هرگاه :888ماده

 . برند نمی ارث پسر از پدری ارحام

 .حکم این ماده نشانه ای از فرضی بودن عدم انتساب فرزند به ادر است 

 والدت از زنا

ـ  نسبت ستا آن ثمره طفل که رابطه حرمت اگر لیكن 1،برد نمی ارث آنان اقوام و مادر و پدر از ولدالزنا :884ماده ه ب

 و بـرد  می ارث او اقوام و طرف این از فقط طفل نباشد زنا شبهه یا اکراه واسطهه ب دیگریه ب نسبت و ثابت ابوین از یكی

 .بالعكس

  والد  از زنا را نباید از موانع ارث شارد؛فرزند طبیعی مقتضی توارث را با خود ندارد و به هاین جهت 

 ارث نای برد؛  نزدیکی به شبهه، اگر با یکی از محارم صور  اذیرد، فرزند ناشی از آن در حکم فرزند طبیعی است و 

 ت نه مشروع و از ادر و مرادر ارث  رررررررردر مورد لقاح مصنوعی بین دو بیگانه، فرزندی که به وجود می آید طبیعی اس

 برد. مگر این که بدون آگاهی باشد که در حکم ولد به شبهه است؛نای 

 فرزند ناشی از لقاح مصنوعی زن و شوهر مشروع است؛ 

  نا نیز تحقق نیافته باشد.زفرزند ناشی از آمیزش نامشروع زن و مرد در حکم والد  از زنا است، هرچند 

 ارث اوالد و اقوام قاتل مورث

 بنـابراین  ،باشـند  نمی ارث از محروم شوند می ممنوع ارث از 880 ماده موجبه ب که کسانی اقوام و اوالد :888ماده

 . نشود آنان حرمان باعث نزدیكتری وارث اگر ،برد می ارث خود مقتول جد از باشد کشته را خود پدر که کسی اوالد

  باعث مالکیت مافی الذمه  سقوط در قتلی که مانع ارث نیست )خطایی و شبه عاد(، قاتل از دیه ارث نای برد؛ زیرا ارث

 تاام یا بخشی از مجازا  قاتل می شود؛

   ق.م.(، اجررای   911در فرضی که فرزندان قاتل به قائم مقامی او ارث می برند )مانند موردی که مقتول ادر دارد، مراده

مقام کسی شده انرد کره   ق.م. با این اشکال روبرو است که نسل واسطه آنان مانوع از ارث است و قائم  885حکم ماده 

خود از ارث بی بهره است. ولی شخصی بودن آثار قتل ایجاب می کند که فرزندان و خویشان قاترل از مکافرا  کرار او    

ق.م. قاتل را از زمره خویشان حذف نای کند، مانوع از ارث می سازد و نظم توارث در  880مصون باانند و حکم ماده 

 ورد.سایر اعضای خانواده بر هم نای خ

                                                           
1
 به طریق اولی ارث نای برد.از اقوام آنان،  - 
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 1موجبات ارث

 2: موجب ارث دو امر است: نسب و سبب؛ 881ماده 

 .8به عبار  دیگر موجب ارث فقط یک چیز است: قرابت 

  4در این ماده عدد بوده و به علت وجود قرینه دارای مفهوم می باشد.« دو»واژه 

 موجب سببی

  موجب ارث سببی را تعریف می کند که انگار غیر از نکاح )سبب( اشرخاص   به شکلیق.م.  864ماده

 دیگری را هم شامل می شود؛

اشخاصی که به موجب سبب ارث می برند هر یك از زوجین است که در حین فـوت دیگـری زنـده     از جمله: 884ماده 

 باشد.

   را  864جایگزین کرد و مراده  « هتنها کسانی ک»در این ماده را باید با عبار  « ازجاله»در واقع عبار

 .«تنها اشخاصی که به موجب سبب ارث می برند زوجین هستند» این طور خالصه کرد:

 ارث در کدام نکاح؟

  م توارث وجود دارد؛در نکاح دای 940طبق ماده 

 بوده و ممنوع از ارث نباشند، از یكدیگر ارث می برند. دایمی ق.م: زوجین که زوجیت آنها 840ماده 

 قید دایم در این ماده احترازی است یا تقییدی ؟ 

 م بابت غلبه وجود دارد و یا اینکه اصل ماده بر مبنای قید است؟ییعنی آیا قید دا 

 ( و اصل ماده بر مبنای هاین قید می چرخد.1طبق نظر دکتر کاتوزیان این قید احترازی است )حاشیه 

 .بدین معنا که فقط در نکاح دایم توارث وجود دارد 
                                                           

 از این صفحه به بعد، آموزش استاد پوربالسی شروع می شود. - 4
 در فرزند خواندگی به سبب فقد رابطه نسبی یا سببی، بحث ارث موضوعیت ندارد.نسب به خون بر می گردد و سبب به نکاح )دایم(؛  - 2
 ق.م: قرابت بر دو قسم است: قرابت نسبی و قرابت سببی.1031ماده  - 3
 قرینه در این ماده عبار  است از نبود مورد دیگر در قانون که موجب توارث باشد. - 4
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 امری است یا تکمیلی؟ 549ماده 

 ؟رث در نکاح موقت وجود دارد یا نهآیا امکان گذاشتن شرط توا 

  به دلیل تعارض با قواعد امری، نای توان شرط توارث گذاشت ،ماده فوق 2با توجه به حاشیه. 

 شرط توارث در نکاح منقطع: باطل یا مبطل؟

 است یا شرط و عقد هر دو؟ در صور  درج شرط توارث در نکاح منقطع ، شرط باطل 

  مبطل عقد نای باشد؛فقط شرط باطل است و   2طبق  حاشیه 

 .1چون خالف مقتضای ذا  عقد نکاح نای باشد 

 خیص قانون امری با قانون تکمیلیظابطه تش

 .اصل بر امری بودن است و ظابطه مشخصی ندارد 

  ،اهلیت، شرایط اساسی صحت معامال  اصوالً قواعدی که به نظم عاومی، اخالق حسنه، احوال شخصیه

 )شرایط عاومی و اختصاصی(، و عقود غیرمالی مربوط باشد، امری است؛

    و قواعدی که به امول یا آثار مالی عقود مالی مربوط باشد، اصوالً تکایلی است و می توان خرالف آنهرا

 توافق کرد.

 ارث امری بودن

 و نای توان خالف آن تراضی کرد. ارث جز احوال شخصیه است و احوال شخصیه امری است 

 توان کسی را از ارث محروم و یا کسی را در ارث داخل کرد. یعنی نای 

 در نتیجه :

 .شرط توارث در نکاح موقت باطل است، اما مبطل نیست 

 .شرط عدم توارث در نکاح دایم باطل است، اما مبطل نیست 

                                                           
1
 .است مقتضای ذا  نکاح: ایجاد رابطه زوجیت - 
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 اجتماع موجبات ارث در شخص واحد

  ِد ارث ببرد؛واحد به دو موجب بتوانیعنی یک نفر در آن 

  تعریف آنها ابتدای جزوه آمده است.نسب و سبب دو موجبی هستند که 

 :حال اجتماع آنها

 )سبب + سببج( نسب + نسب          ب(سبب + نسب        الف 

  یعنی چنین چیزی امکان ندارد؛مورد آخر منتفی استاین سه مورد،  از : 

  بار اتفاق می افتد. چون سبب )نکاح( با یک زن فقط یک 

 

 فروض باال همراه با مثال

 فرض اول : سبب + نسب

 :جز دختر عاو نداشته باشد: ارث او به دختر عاو می رسد؛به یک مرد اگر هیچ فامیل نسبی  وراث 

 :هم تعارضی ندارند(.یک مرد دختر عاو دارد و زوجه هم دارد: ارث به هر دوی آنها می رسد )با  وراث 

 :یک مرد دختر عاویش زن اوست 

 زن او یک بار به علت زوجه بودن و یک بار هم به علت دختر عاو بودن ارث می برد؛ 

 .یعنی ما این طور فرض می کنیم که او هم زوجه دارد و هم یک دختر عاو 

 موجب نسبی و سببی هیچگاه با هم تعارضی ندارند. :در نتیجه 

 نسب فرض دوم : نسب +

 :این فرض دو شق دارد 

 هم تعارض ندارند و یا تعارض دارند. یا با 
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 ابتدا فرض بدون تعارض:

 فرض اجتااع عاو و دایی در یک نفر؛ 

   فرض مثال )مثال خیالی( از این قرار است: حاصل ازدواج ادر بزر  ادری با مادر بزر  مادری یرک

در مورد او صدق می کند هم عاو و هم دایی  فرزند اسر است! این فرزند نسبت به کسی که این مثال

 است.

 .یعنی یک نفر دو وصف دارد 

  حال کسی که با این فرد دو وصفی )عاو و دایی( نسبت دارد، اگر بایرد، چون این دو )عاو + دایی( با

هم تعارضی ندارند و هر دو ارث می برند هیچ مشکلی ایش نای آید و فرد مورد نظر )عاو دایی(  به 

 جب ارث می برد:دو مو

 .یک بار می آید و ادعای عاو بودن می کند و یک بار هم مدعی دایی بودن است 

 فرد مورد نظر بره   باشند نداشتهو با هم تعارضی اگر دو موجب نسبی در یک نفر جاع باشند  :در نتیجه

 هر دو موجب ارث می برد.

 دوم: فرض متعارض:

 فرض اجتااع برادر و اسر عاو در یک نفر؛ 

 نفر ادر او می میرد و مادرش با عاوی او ازدواج می کند. )یعنی زنی با برادر شوهر خرود ازدواج   یک

می کند(؛ حاصل این ازدواج یک اسر است، حال اسر دوم چه نسبتی با اسر اول دارد؟ از طرف مرادر  

 و از طرف ادر نگاه کنیم: اسر عاوی اوست. -نگاه کنیم: برادر اوست 

  + برادر ( با او دارد و با دو ادعاحال اگر اسر اول بایرد، اسر دوم، دو نسبت )اسر عاو! 

 یعنی این طور فرض کنیم: متوفی یک اسر عاو دارد و یک برادر؛ 

 در این صور  چون با هم تعارض دارند، فقط از باب برادر بودن ارث می برد؛ 

 مانع          اسرعاو: مانوعیعنی برادر مانع ارث بردن اسر عاو است.    برادر : 

 در از جهت مانع بودن ارث می برد؛: برایعنی 

 تنها فرد مورد نظر  باشند داشتهبا هم تعارضی ک نفر جاع باشند و اگر دو موجب نسبی در ی :در نتیجه

 موجب ارث می برد. یکبه 

اگر در شخص واحد موجبات متعدده ارث جمع شود، به جهت تمام آن موجبات ارث می برد، مگر ایـن کـه    : 888ماده 

 بعضی از آنها مانع دیگری باشد که در این صورت فقط از جهت عنوان مانع می برد.
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 دو اصطالح در ارث

 :؛در قانون مدنی نیامده است، یعنی لفظی غیرمذکور در قانون مدنی دسته 

 :ون مدنینمذکور در قا لفظی درجه. 

 دو قاعده و دو گام اساسی

 :گام دوم –دو قاعده  – نخستگام  ترتیب 

 :نخستگام 

 .اقربای متوفی را طبقه بندی می کنیم: طبقه طولی است و تقدم و تاخر در آن مهم است 

  نیست.هر طبقه را دسته بندی می کنیم: دسته ها در عرض هم قرار دارند و تقدم و تاخر آنها مهم 

  هر دسته را درجه بندی می کنیم.در نهایت  و 

 طبقات ارث:

 :دسته  1طبقه اولA  دسته +B)؛   )ابوین و اوالد متوفی 

 :دسته  طبقه دومA  دسته +B)؛   )اجداد و اخوه متوفی 

 :و عاا  و خاال ( )اعاام و اخوال   یک دسته دارد؛     طبقه سوم 

 نكته:

  هاانطور که گفته شد دسته ها در عرض هم قرار دارند و تقدم و تاخر در آنها مهم نیست، و این طور

   Bو    A، اما در این جزوه بررای سرهولت دسرته هرا را بره      ابوین حتاا باید دسته اول باشند که نیست

 نامگذاری می کنیم. و هیچ اولویتی مدنظر نای باشد.

 

                                                           
1
 از آنجایی که طبقا  در طول هم هستند و تقدم و تاخر دارند، به آن ها عدد ]اول، دوم و سوم[ نسبت می دهیم. - 
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 محتوی دسته ها:

  این کار باید متوفی را معیار قرار داد: مثال ادر متوفی، اوالد متوفی ... .در انجام 

 ، و هر چه باالتر برود.ادر، مادر دسته ابوین:       طبقه نخست:

 ، اوالد اوالد  و هر چه اایین تر برود.اوالد دسته اوالد:                             

 

 ، ابوین آنها و هرچه باالتر برود.بزر ، مادر بزر ادر  دسته اجداد:        طبقه دوم:

 ، خواهر، اوالد آنها و هر چه اایین تر برود.برادر دسته اخوه:                          

 

 عاو ،دایی، خاله و عاه و اوالد آنها و هر چه اایین تر برود. دسته اعمام و اخوال و عمات و خاالت:        طبقه سوم:

 دسته را درجه بندی کنیم: حال باید هر

چه ارایین ترر بررود درجرا      ادر و مادر و اوالد درجه یک، اوالد اوالد درجه دو، و  هر در طبقه نخست: .1

 بعدی است؛

اجداد و برادر و خواهر درجه یک، ابوین اجداد و اوالد اخروه درجره دو، و هرچره براال و       در طبقه دوم: .2

 تر برویم به درجا  بعدی می رسیم؛ اایین

اعاام و اخوال و عاا  و خاال  درجه یک و اوالد آنها درجه دو، و به هارین منروال هرر     در طبقه سوم: .8

 درجه بندی می شود. چه اایین تر برود

     ما باید هر دسته را درجه بندی کنیم و در هر دسته، درجه از یک شروع شده و با تغییرر نسرل برا آن

 اضافه می شود.
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 دو ماده تقریبا متشابه

 :سه طبقه اند موجب نسب ارث می برنده اشخاصی که ب: 882ماده 

 ؛اوالد اوالد و اوالد و مادر و پدر .1

 ؛ها آن اوالد و خواهر و برادر و، اجداد .2

 .ها آن اوالد خاالت و اخوال و عمات و اعمام و .3

   :به ترتيب طبقات ذيل است نسبيرابت ق:  1082ماده 

 ؛اوالد اوالد و اوالد و مادر و پدر: طبقه اول         

  ؛آنها اوالد و خواهر و برادر و اجداد: طبقه دوم         

 .اوالدآنها خاالت و اخوال و عمات و اعمام و: طبقه سوم           

قرابتت   ،طبقه اول در مثالً: درآن طبقه معين مي گردد ها عده نسله قرابت نسبي ب عدبُ رب وطبقه درجات قُ هر در

 قرابت بترادر  ،طبقه دوم در هكذا و؛ بود خواهد درجه دوم در نسبت به اوالد اوالد درجه اول و در اوالد با مادر و پدر

 درجه دوم ازطبقته دوم خواهتد   در پدر جد و خواهر و برادر اوالد طبقه دوم و درجه اول از جده در و جد و خواهر و

درجته دوم   در ها آن درجه اوالد طبقه سوم و اول ازدرجه  خاله در عمه و ي ويدا و قرابت عمو، درطبقه سوم و؛ بود

 ازآن طبقه است.

 نكات:

  می باشد؛ 862مکال ماده  1032ماده 

 :این مواد فقط در مورد قرابت نسبی است و شامل زوج و زوجه ]قرابت سببی[ نای شود؛  دقت شود 

 دسته در قانون مردنی   در این مواد صحبتی از دسته نکرده اند و بدین ترتیب ثابت می شود که عنوان

 غیرمذکور است.
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 قاعده های اساسی ارث

 :هر طبقه مانع ارث بری طبقه بعد است؛  قاعده اول 

 قه سروم ارث  بوجود باشد طبقه دوم ارث نای برد و اگر  طبقه دوم باشد، طررررررریعنی اگر طبقه اول م

 نای برد. یعنی طبقا  در طول هم قرار دارند.

 طبقه بعد وقتی ارث می برند که از وارثین طبقه قبل کسی نباشد.: وارثین 888ماده 

 :است. هاان دستهدرجه نزدیک مانع درجه دور در هر دسته   قاعده دوم 

 :دیگر نیست. دیک یک دسته مانع درجه دور دستهدرجه نز مفهوم قاعده 

  درجره یرک    ،دویک داشته باشیم و یکری از درجره   اگر در یک دسته حرکت کنیم و یک نفر از درجه

 می شود.مانع ارث بری درجه دو 

  

 نكات

      طبقه یک و دو، دو دسته دارند و طبقه سه فقط یک دسته دارد  و هر دسته ماکرن اسرت چنرد درجره

 نسبت به هم اولویت ندارند؛ دسته ها در یک طبقهداشته باشد. و یادآوری می شود 

   نزدیرک داشرته باشریم و یرک درجره دور،      اگر در یک دسته حرکت کنیم و در این دسته یک درجره

 درجه نزدیک ارث می برد و درجه دور مانوع از ارث می باشد. چون هر دو از یک دسته اند؛

       در طبقه دو، دو دسته داریم، زمانی که در دسته ها حرکت می کنیم بره یرک درجره نزدیرک در یرک

درجه نزدیرک مرانع ارث برری    دسته و یک درجه دور در دسته دیگر روبرو می شویم، در این حالت 

 درجه دور نای شود، چون هر کدام از یک دسته جداگانه هستند. 

 مثال:

     ادر بزر  + برادر زاده، که این دو هیچکدام مانع و مانوع نیست و هر دو ارث می برنرد، چرون اردر

 Bطبقره دوم و از دسرته    و بررادر زاده هرم از درجره دومِ     Aبزر  درجه اول از طبقه دوم و از دسرته  

 است.

       یعنی دو دسته در عرض هم ارث می برند و هیچ کدام مانع دیگرری نسریت و درجرا  هرکردام هرم

 ربطی به درجا  دسته دیگر ندارند و درجه دور و نزدیک هم بی تاثیر است.
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 گوناگون مسائل

 (1مسئله )

 ؛:  ادر + نوهعبارتند از متوفی وراث 

 هستند؛ کنیم: هر دو از طبقه اولابتدا باید طبقه بندی  .1

 .Bو نوه دسته   Aحال دسته بندی: ادر دسته  .2

  .حال چون هر کدام در دسته ای متفاوتند، متفاو  بودن درجا  بی تاثیر است، و هر دو ارث می برند

 برای مانع و مانوع شدن باید از یک دسته باشند. چرا که

 (2مسئله )

 ؛مادر + نبیرهادر + : عبارتند از متوفی وراث 

 ؛Aادر و مادر: درجه یک از طبقه اول و از دسته  .1

 .Bنبیره: درجه چهار از طبقه اول و از دسته  .2

 .هاه ارث می برند،  و مانند مثال قبل هیچکدام مانع ارث بری دیگری نیست 

 

 (8مسئله )

 ؛برادر + خواهر زاده: عبارتند از متوفی وراث 

  هر دو از طبقه دوم، برادر درجه یک از دستهB  و خواهر زاده درجه دو از دستهB؛ 

      چون هر دو از یک دسته اند و از دو درجه دور و نزدیک، درجه نزدیرک ارث مری بررد و درجره دور

 مانوع از ارث می باشد.

 .در نتیجه: درجه نزدیک هر دسته مانع ارث بری درجه دور هاان دسته است 
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 (4مسئله )

 ؛ادر بزر  + برادر زاده: عبارتند از متوفی وراث 

 طبقه دوم؛ - A : درجه یک از دستهادر بزر  .1

 .دوم طبقه -  B : درجه دو از دستهبرادر زاده .2

 هر دو ارث می برند.ه نیستند و هر دو از یک طبقه اندچون هم دست : 

 (8مسئله )

 عاو + دختر خاله؛: عبارتند از متوفی وراث 

 از طبقه سه؛ عاو: درجه یک .1

 دخترخاله: درجه دو از طبقه سه. .2

  چون طبقه سه فقط یک دسته دارد، و این دو نفر هر دو از یک دسته اند و از دو درجه متفاو ، درجه

 مقدم ارث می برد، یعنی در این مثال فقط عاو ارث می برد.

 (8مسئله )

 ؛زادهادر بزر  + مادر ادر بزر  + برادر : عبارتند از متوفی وراث 

 ؛Aادر بزر : درجه یک از طبقه دو و از دسته  .1

 ؛Aمادر ادر بزر : درجه دو از طبقه دو و از دسته  .2

 .Bبرادر زاده: درجه دو از طبقه دو و از دسته  .3

  از دستهA  فقط ادر بزر  ارث می برد، چون درجه نزدیک تر است و مانع ارث بری درجه دو هاان

 دسته )مادر ادر بزر ( می شود.

  برادر زاده چون از دسته دیگر است و مانعی ندارد ارث می برد.و 
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 ]جداسازی فرض برها از قرابت برها[: گام دوم

 مقدمه:

 :وراث به سه طریق ارث می برند 

 2.به قرابت 1برخی به فرض، برخی به قرابت و برخی گاه به فرض و گاه 

 قانونگذار در تعریف سه  گروه این چنین می گوید:

 فرض بر

  یک دوم و  -یک چهارم و یک هشتم  -کسی که سهم معین قانونی دارد: مانند: یک سوم و یک ششم

 یک چهارم؛

 سهم فرض برها دو گونه است: فرض اعلی و فرض ادنی؛ 

 فرض می برند: زوجه، زوج  و مادر. کسانی که هایشه 

 سهم ادنی:

 ؛اگر متوفی اوالد داشته باشد به فرض برها فرض ادنی می رسد 

  :زوجره یرک    سرهم  از متوفی: سهم مادر یک ششم، سهم زوج یک چهارم، در صور  وجود اوالدمثال

 .هشتم

 سهم اعلی:

  است که متوفی اوالدی نداشته باشد؛درصورتی 

 زوجه یرک   سهم از متوفی: سهم مادر یک سوم، سهم زوج یک دوم، ر صور  عدم وجود اوالدمثال: د

 .چهارم

                                                           
1
 جهت خالصه گویی می گوییم: گاه گاه. - 
اصرالح بشرود:   باید از یک اشتباه لبی ارهیز شود؛ اشتباهی که معاوال هاه حقوق دانان و حقوق خوانان آن را مرتکرب مری شروند و بایرد      -2

 یادمان باشد که گاه گاه به معنی این است که فرد مورد نظر یا فرض بر است و یا قرابت بر، و به هیچ وجه نای شود هر دو را براهم ببررد و  

 اینکه برخی می گویند: ) هم فرض بر و هم قرابت بر ( اشتباه است و دیگران را هم به اشتباه می اندازند.
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 نکته:

  فرض ادنی است.فرض اعلی دو برابر 

 با وارثان کراری نرداریم و    [تشخیص سهم اعلی و ادنییعنی ] وقتی بخواهیم سهم االرث را تخصیص بدهیم

 باید سراغ متوفی برویم؛

 ؛اگر اوالد نداشت: فرض بیشتر ) اعلی ( است 

 .اگر اوالد داشت: فرض کاتر ) ادنی ( است 

 به عبارت دیگر:

  متوفی مد نظر است.با خود فرض برها کاری نداریم و 

  فرزند داشته باشد: فرض متاثر از آن می شود و نصف می شود، یعنی فرض ادنی را بررای  متوفی اگر

 ارث او قرار می دهیم.

 نکته:

 .فرزند متولد از نکاح موقت: ارث می برد ولی زوجه موقت ارث نای برد 

 قرابت بر

 1کسی است که سهم معین قانونی ندارد؛ 

  ،؛قرابت ارث می بردبه قرابت بر 

   هر چه باقی ماند به قرابت بر می رسد. داده می شود، بعدیعنی ابتدا سهم فرض برها را 

 مصداق بارز قرابت بر است ،اسر متوفی ها قابل شاارش نیستند؛قرابت بر. 

 

 

                                                           
 که فرض بر و یا گاه گاه نباشد.قرابت بر کسی است  - 1
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 گاه گاه

  یا به فرض رابت ارث می برد. رررررررکه گاهی به فرض و گاهی به ق 1است از جاله افرادیادر متوفی(

 می برد و یا به قرابت( و هر دو با هم جاع نای شوند.

 .ادر متوفی در صورتی که فرض بر بشود فرض او یک ششم است 

 و  2اگر اوالد داشته باشد، ادر فرض بر است و فرض او یک ششم است، ؛متوفی یا اوالد دارد و یا ندارد

 و اگر متوفی اوالد نداشته باشد، ادر قرابت بر است.

 تهنک

 .اوالد داشتن متوفی موثر است و نه اوالد داشتن ادر متوفی 

 شرح گام دوم

 باید تشخیص بدهیم چه کسی فرض بر است و چه کسی قرابت بر؟ برای حل مسئله 

 (8مسئله )

 ؛ادر و مادر: عبارتند از متوفی وراث 

 باید ابتدا فرض بر و قرابت بر را از هم جدا کنیم؛ .1

 است، چون متوفی فرزندی ندارد؛ ادر: در این مثال قرابت بر .2

 مادر: فرض بر است، چون او هایشه فرض بر است؛ .8

 مادر در این مثال فرض اعلی را می برد: چون متوفی اوالدی ندارد؛ 

 یعنی دو سوم.ا می برد. و مابقی به ادر می رسدیعنی مادر یک سوم ارث ر : 

  اول هستند  و هر دو ارث می برند.الزم به ذکر است: که ادر و مادر هر دو  درجه یک از طبقه 

 سپس به قرابت بر سهم می دهریم، یعنری ابتردا سرهم     بتدا فرض بر را تعیین تکلیف کنیماس باید: ا ،

 فرض بر و سپس سهم قرابت بر.

 

                                                           
 مابقی افرادی که گاه گاه هستند، به تدریج در جزوه نام برده می شوند. - 1
این فرض، اعلی و ادنی ندارد؛ اعلی و ادنی مربوط به دو فرضی ها است؛ یعنی آنهایی که گاه فرض برند و گاه قرابت بر، اگر در  - 2

 فقط یک فرض دارند؛ در این حالت فرض اعلی یا ادنی متصور نیست.شرایطی قرار بگیرند که فرض بر باشند، 
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 نكته:

 .در هنگام تقسیم ماترک بین فرض بر ها اولویتی در جهت ارداخت نداریم 

 فرض سهم آنها را از کل ماترک حسراب  متوفی موجود باشند یعنی اگر در یک موردی مادر و زوجه ،

 می کنیم و اولویت بی تاثیر است.

 .یعنی: در فرض اعلی، فرض مادر یک سوم و زوجه یک چهارم از کل ماترک ارث است 

 (8مسئله )

 ؛ادر + اسر: عبارتند از متوفی وراث 

 ؛Aادر: درجه یک از طبقه اول و از دسته  .1

 .Bاسر: درجه یک از طبقه اول و از دسته  .2

  :حال تفکیک فرض بر از قرابت بر 

 ادر: در این مثال فرض بر است، چون متوفی اوالد دارد؛ .1

 اسر: قرابت بر است؛ .2

 باقی مانده برای اسر. : یک ششم وفرض ادر .8

 ارد. و ، فرض اعلی و ادنی ندارد، چون فقط یرک فررض د  : و وقتی که فرض بر استادر گاه گاه است

 آن هم یک ششم است.

 (8مسئله )

 ؛ادر + مادر + زوجه: عبارتند از متوفی وراث 

  :کدام مانع ارث بری دیگری نیستند. هیچتوجه 

 ؛ادر: گاه گاه  است و در این مثال قرابت بر است، چون متوفی اوالدی ندارد .1

 ندارد؛(: چون متوفی اوالد ست )فرض اعلیمادر: فرض بر است و فرض او یک سوم ا .2

 .به دلیل نبودن فرزند از متوفی )فرض اعلی(: : فرض بر است و فرض او یک چهارم استزوجه .8

 متوفی اوالدی داشت بر سهم هر سه بازمانده تاثیر می گذاشت و مادر و زوجه سهم ادنی را  یعنی اگر

 می بردند و ادر هم فرض بر می شد.
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 :پاسخ تحلیلی

  تومان است؛دوازده میلیون فرض کنیم ماترک 

 ها را می دهیم، سپس قرابت برها؛ابتدا سهم فرض بر 

    از جهت ارداخت، بین فرض برها، تقدم و تاخری وجود ندارد. چون هر کسی فرض خرود را از اصرل

 )کل( ماترک می برد؛

   یعنی: تعیین تکلیف فرض برها بر قرابت بر ها مقدم است، اما بین فرض بر ها تقدم و تاخری وجرود

 ندارد.

 میلیون تومان. چهار : یعنیکل ماترکهم مادر: یک سوم از س .1

 میلیون تومان.: یعنی سه کل ماترکسهم زوجه: یک چهارم  از  .2

 می ماند. اقی ها باترک که بعد از تقسیم سهم فرض برسهم ادر متوفی:  مابقی م .8

  :میلیون تومان می شود. انجیعنی سهم ادر 

 «رد»بحث 

  قرابت بر را از هم جدا می کنیم، اگر میان آنها قرابت بری وجود نداشته از میان ورثه ابتدا فرض بر و

 ارث زیادی بیاید، بحث رد ایش می آید؛ یعنی هاه فرض بر باشند، و بعد از تقسیم، 1باشد،

 .)در این صور  باقی مانده به صاحبان فروض رد می شود. ) بحث رد 

 عد از تقسیم باقی باانرد و هاره هرم فررض برر      بحث رد: تنها زمانی ایش می آید که چیزی از ترکه ب

 باشند.

 .یعنی: برای اینکه بحث رد ایش بیاید باید هاه فرض بر باشند و چیزی هم اضاف بیاید 

 

 

                                                           
 ایش نای آید.« رد»اگر بین وراث، قرابت بری وجود داشته باشد، بحث  - 1
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 «رد»نكات 

 به زوجه هیچگاه رد نمی شود؛ حتی اگر وارث منحصر باشد؛

 مثال: اگر وراث عبار  باشند از: زوجه و مادر؛ 

  میلیرون براقی    5میلیون تومان باشد،  12سوم می برد؛ اگر ماترک زوجه یک چهارم و مادر یک

میلیون تومران بره مرادر     5می ماند که باید رد شود؛ در اینجا باقی مانده به زوجه رد نای شود و 

 رد می شود.

  میلیون تومان! 9اگر زوجه وارث منحصر باشد: زوجه یک چهارم می برد؛ مابقی به زوجه نای رسد؛ 

 رد نمی شود، مگر وارث منحصر باشد؛ به زوج اصوالً

 مثال: اگر وراث عبار  باشند از: زوج + مادر 

  و  میلیون تومران باشرد،   12اگر ماترک برای مثال هر دو فرض برند؛ زوج یک دوم و مادر یک سوم؛

 به مادر رد می شود. و به زوج نای رسد. باقی مانده میلیون تومان 2هرکدام فرض خود را ببرند،

  اگر زوج منحصر باشد: یک دوم به فرض و مابقی را به رد می برد.اما 

 لـیكن  برد، می را خود متوفات زن ترکه تمام شوهر زوجه، یا زوج از غیربه  دیگر وارث هیچ نبودن صورت در :848ماده

 1.بود خواهد 888 ماده تابع و بالوارث اشخاص مال حكم در شوهر ترکه بقیه و را خود نصیب فقط زن

 مادر اصوالً رد می شود، مگر حاجب داشته باشد؛به 

 حجب چیست؟ 

 .می شود محروم جزئاً یا کالً ارث بردن از دیگر وارث بودن به واسطه که است وارثی حالت حجب :888ماده

 

 

                                                           
 .است حاکم به راجع متوفی ترکه امر وارث، نبودن صور  در ق.م: 888ماده - 1
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 حاجب؟

 .حاجب یعنی مانع؛ بر دو نوع حرمانی و نقصانی تقسیم می شود 

 :نبرد؛ از ارث باعث می شود که محجوب چیزی حاجب حرمانی 

 .مانند طبقا  نسبت به هادیگر. و درجا  نزدیک یک دسته نسبت به درجا  دورتر هاان دسته 

 :باعث می شود که سهم محجوب، کم بشود.  حاجب نقصانی 

 رض برها به فرض ادنی سقوط ررررررری فتعریف دقیق: حاجبی است که به واسطه وجود او، فرض اعال

 می کند؛

 اوالد نسبت به مادر. –اوالد نسبت به زوجه  –ه زوج مثال: اوالد نسبت ب 

 دو نکته:

  افراد دو فرضی ]فرض اعلی و فرض ادنی[ حاجب نقصانی دارند؛فقط 

 .طبقه اول، حاجب از اصل ترکه ندارند. یعنی غیرماکن است از ترکه به آن ها چیزی نرسد 

 سوال؟

  مادر می آورد؟ ی بر ارثتاثیرحاجب مادر چه کسی است و تحت چه شرایطی چه 

 حاجب مادر، اخوه متوفی است؛ 

 )وراث: مادر )طبقه اول( + اخوه )طبقه دوم 

 قرار می دهد. تحت تاثیراخوه ارث نای برد، اما ارث مادر را  خودِ در اینجا 

 دو تاثیر:

 مادر فرض ادنی را می برد؛ .1

 2به مادر رد نای شود؛ بدون اینکه خود اخوه چیزی ببرد. 1اگر چیزی قرار است رد بشود، .2

 

                                                           
 صور  وجود اخوه به مادر رد نای شود. البته ماکن است اصالً بحث رد ایش نیاید. اگر ایش بیاید، در - 1
2
 هم باعث ادنی شدن و هم عدم رد به مادر می شود. اخوهمتوفی فقط باعث می شود که مادر متوفی، فرض ادنی را ببرد؛ اما  اوالد یك تفاوت: - 
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 تحت چه شرایطی؟تاثیر 

 4 وجود داشته باشند؛ توامان شرط است که باید 

 دو برادر باشند؛ 1دو برادر یا معادل حداقلاخوه ها باید  تعداد: .1

 ادر زنده باشد؛ .2

 ؛ نباشندکافر [ مانوع از ارث نباشند، به عبار  دیگر به سبب کفراخوه ها ] .8

 ابوینی یا ابی باشند. هاهاخوه ها باید یا  .4

 :است ذیل موارد در فرض بعض از حجب :882ماده

 در مگـر  شوند،می  محروم ثلث یك از بیش بردن از میت ابوین صورت، این در باشد: اوالد اوالد یا اوالد میت برای که وقتی الف: 

 از بیش بردن از زوج همچنین و ببرد؛ سدس یك از بیش رد یا قرابت عنوانبه  ابوین از یك هر است ممكن که 808 و 808 ماده مورد

 .می شود محروم ثمن یك از بیش بردن از زوجه و ربع یك

 بر مشروط می شود، محروم سدس یك از بیش بردن از میت مادر این صورت در باشد، خواهر یا برادر چند میت برای که وقتی ب: 

 : این که

 باشند؛ خواهر چهار یا خواهر دو با برادر یك یا برادر دو الاقل اوالً: 

 باشد؛ زنده آنها پدر ثانیاً: 

 قتل؛ سببه ب مگر نباشد، ممنوع ارث از ثالثاً: 

 .باشند تنها ابی یا ابوینی رابعاً: 

 شرح شرط سوم:

 مقدمه:

 موانع ارث: قتل و کفر 

 هر کس مورث خود را بکشد، از ارث محروم می شود؛ 

  ارث نای برد؟  قاتلی که مورث خود را بکشد. چه قاتلی 

 [ قاعده نفی سبیلکافر از مسلاان ارث نای برد] از کافر ارث می برد. هم مسلاان وکافر از کافر ، اما 

                                                           
 یعنی با یک برادر و دو خواهر یا چهار خواهر هم امکانپذیر است. - 1
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 اگر نمی برند، ارث کافر وراث باشد، مسلم کافری متوفای ورثه بین در اگر و نمی برد ارث مسلم از کافر مكرر: 881ماده

 .باشند مسلم بر مقدم درجه و طبقه لحاظ از چه

  اگر مسلاانی فو  کند و فقط دو فرزند داشته باشد، که یکی از آن ها کافر باشد، می گوییم مسلاان فوق یک

 وارث دارد.

       اگر مسلاانی فقط دو فرزند داشته باشد و به دست یکی از فرزندان خود به قترل برسرد، مری گروییم مسرلاان

 فوق یک وارث دارد.

 شرح:

  می توانند حاجرب مرادر   مانوع باشد، کااکان  ، از ارثبه سبب قتلاخوه  در مورد بند سوم: یعنی اگر

 قرار بگیرند؛

   به عبار  دیگر، به فرضی که بتوان به آن ها ارث داد، نباید به سبب کفر محروم شده باشند. اگر بره

 سبب کفر محروم باشند، نای توانند حاجب مادر باشند.

 1دیگر« گاه گاه»معرفی یك 

 دختر متوفی، گاهی فرض بر است و گاهی قرابت بر؛ 

  فرض بر است؛[یعنی اگر متوفی اسر نداشته باشد] دختر تنها باشد،اگر ، 

 .و اگر تنها نباشد، یعنی اگر متوفی اسر داشته باشد، دختر قرابت بر است 

 (10مسئله )

 ادر و مادر و یک دختر؛: عبارتند از متوفی وراث 

  اینجا ادر فرض بر است؛ زیرا متوفی فرزند دارد: و فرض او یک ششم است؛ادر: در 

 ی خود را می برد: یعنی یرک  امادر: هایشه فرض بر است، از آنجایی که متوفی فرزند دارد، فرض ادن

 ششم؛

  1  دختر: از آنجایی که متوفی اسر ندارد، فرض بر است و فررض او
2
بررای ادامره رک. مسرئله     سرت. ا  

 .12شااره 

                                                           
 عنوان گاه گاه معرفی شده بود؛ ادر در صور  وجود فرزند، فرض بر می شود.تا به اینجا ادر به  - 1
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 (11مسئله )

 ادر و مادر، یک اسر و یک دختر؛: عبارتند از متوفی وراث 

 ادر: در اینجا ادر فرض بر است؛ زیرا متوفی فرزند دارد: و فرض او یک ششم است؛ 

 خود را می برد: یعنی یک  یی که متوفی فرزند دارد، فرض ادنایمادر:  هایشه فرض بر است، از آنجا

 ششم؛

 بر است؛ اسر دارد، قرابت دختر: از آنجایی که متوفی 

 .اسر: هایشه قرابت بر است 

 (12مسئله )

 ادر و مادر و یک دختر؛: عبارتند از متوفی وراث 

  1   ادر:فرض
6

1   مادر: فرض            
6

1   دختر:فرض                 
2
 ؛ 

  1
6
  +1

6
  +1

2
5  برابر است با  

6
 ؛ 

 
1
6
1از ترکه باقی می ماند و اگر بخواهیم با هاین روش ادامه بدهیم، هاچنان   

6
 از آن باقی می ماند؛  

     5راه حل این است که: سهام را با هم جاع کنیم: سه سهم دختر + یک سهم ادر و یک سهم مرادر 

 سهم؛

  و از آن، سه سهررم بره  [ حاصل جاع صور  فروض ادر و دخترر تقسیررم می کنیم ] 5باقی مانده ترکه را بر

1دختر، یک سهررم به ادر و یک سهررم به مادر می دهیم؛ یعنی 
5
1از   

6
را به اردر، هارین مقردار را بره       

3مادر و 
5
 می کنیم. ردآن را به دختر   

 

 

 

 



 داود بلدی              ، بر اساس آموزه های دکتر کاتوزیان، دکتر شهبازی و دکتر برادران؛8حقوق مدنی

 

61 
 

 (18مسئله )

 و زوجه؛ دختر وادر : عبارتند از متوفی وراث 

  1       دارد؛ فرض ادر:ادر: در اینجا فرض بر است؛ چرا که متوفی فرزند
6
  

 :1   دختر: در اینجا فرض بر است؛ چرا که متوفی اسر ندارد؛ فرض دختر
2
  

 :1  زوجه: در اینجا فرض ادنای خود را می برد، چرا که متوفی فرزند دارد
8
  

1
6
 
1
2
 
1
8
 
4  12  3
24

 
19
24
  

 به نسبت سهم آن ها، رد  در و دختر وررررررمانده به ا چیزی به زوجه رد نای شود؛ باقی از آنجایی که

 می شود؛

  5یعنی
24
 از ارث باقی می ماند که باید به نسبت فرض بین ادر و دختر تقسیم شود.  

  قسرات   12قسات برای اردر و   4: [حاصل جاع صور  فروض ادر و دختر]قسات می شود 16باقی مانده

 برای دختر؛

  4یعنی
16
5از   

24
12سهم ادر و   

16
5از   

24
 سهم دختر است.  

 (14مسئله )

 ؛دارد مادر حاجب  -ادر، مادر و دختر : عبارتند از متوفی وراث 

  1   ادر:فرض
6

1   مادر: فرض            
6

1   دختر:فرض                 
2
 ؛ 

 
1
6
  +1

6
  +1

2
5  برابر است با  

6
 ؛ 

 
1
6
شود؛ چون مرادر حاجررررررررب   در اینجا باید به نسبت فرض بین ادر و دختر تقسیم می باقی مانده   

 دارد و از باقی مانده چیزی به او رد نای شود؛

 [ تا بتروان بره نسربت    حاصل جاع صور  فروض ادر و دخترر باقی مانده باید به چهار قسات تقسیم بشود ،]

کسرهای ادر و دختر تقسیم کرد و سهم آنها را بر هاین فرض رد کرد؛ چرا که سرهم اردر و دخترر    

 است؛تا  4روی هم 

  1یعنی در اینجا
4
1از    

6
3به ادر و   

4
1از    

6
 به دختر رد می شود.  
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 (18مسئله )

 فقط ادر؛: است از عبار  متوفی وارث 

 .چون متوفی فرزندی ندارد، ادر قرابت بر است؛ و هاه ارث را به قرابت می برد 

 (18مسئله )

 فقط مادر؛: عبار  است از متوفی وارث 

  :1مادر فرض بر است و فرض اعلی را می برد
3
 چون متوفی فرزند ندارد؛  

 تاثیری ندارد، اس مابقی به او رد  ،[چون متوفی ادر ندارد]م داشته باشد، رررمادر حاجب ندارد، اگر ه

 می شود؛

 2]  یعنی مادر مابقی ترکه
3
 [ را به رد می برد. 

 (18مسئله )

 دختر؛یک فقط : عبار  است از متوفی وارث 

 از آنجایی که متوفی اسر ندارد، دختر فرض بر است؛ 

   1در اینجا
2
1به فرض و مابقی ماترک ]  

2
 [ را به رد می برد.

 (18مسئله )

 فقط یک اسر؛: عبار  است از متوفی وارث 

 .هاه ماترک را به قرابت می برد 
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 (18مسئله )

 ادر و مادر؛ :عبارتند از متوفی وراث 

 حاجب داشته باشد؛ فرض نخست: اگر مادر .1

 فرض دوم: اگر مادر حاجب نداشته باشد؛ .2

 ادر در اینجا قرابت بر است، زیرا متوفی فرزند ندارد؛ 

 .مادر هم که هایشه فرض بر است 

1مادر سهم ادنی را می برد: و سهم او  فرض نخست: .1
6
 است. چون حاجب دارد؛  

 سهم ادر هم مابقی ماترک است که به قرابت می برد؛ 

  فرض، بحث رد ایش نای آید، چون ادر قرابت بر است و در جایی که قرابت بر وجرود دارد،  در این

 بحث رد ایش نای آید.

1مادر سهم اعلی را می برد و سهم او  فرض دوم: .2
3
است، چرا که حاجب نردارد و متروفی نیرز فرزنردی       

 ندارد؛

 .سهم ادر هم مابقی ماترک است که به قرابت می برد 

 (20مسئله )

 ادر و یک دختر؛: عبارتند از متوفی وراث 

   1از آنجایی که متوفی فرزند دارد، ادر فرض بر است و فرض او
6
 است؛  

   1و از آنجایی که متوفی اسر ندارد، دختر هم فرض بر است و فرض او
2
 است.  

                                        1
6
 
1
2
 
1 3
6
 
4
6
 
2
3

 

 
1
3
 از ترکه باقی می ماند که باید به هر دو وارث رد شود؛  

  1تقسیم می کنیم و   4مابقی ماترک را بر
4
1از   

3
3را به ادر و    

4
1از   

3
 را به دختر رد می کنیم.  
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 (21) مسئله

 ادر و یک اسر؛: عبارتند از متوفی وراث 

   1ادر در اینجا فرض بر است؛ زیرا فرزند دارد و فرض او
6
 است؛  

 .اسر هایشه قرابت بر است 

  5ابتدا سهم ادر را می دهیم، سپس باقی مانده، یعنی
6
 را به اسر می دهیم. ، 

 (22) مسئله

 مادر و دختر؛: عبارتند از متوفی وراث 

 1یعنی   و فرض ادنای خود را می برد، چون متوفی فرزند دارد؛ مادر فرض بر است
6
 ؛ 

  1دختر فرض بر است، چرا که متوفی اسر ندارد و فرض او
2
 است؛  

1
6
  
1
2
 
1 3
6

  
4
6

 

 
2
6
 از ترکه باقی می ماند که باید رد بشود؛  

 در اینجا مادر حاجب ندارد، چرا که شرط اولی، یعنی ادر داشتن متوفی، موجود نای باشد؛ 

  1تقسیم بشود، که  4باقی مانده ترکه باید بر
4
2از   

6
3به مادر و    

4
2از    

6
 به دختر تعلق می گیرد.  

 (28) مسئله

 مادر و اسر؛ :عبارتند از متوفی وراث 

 اسر قرابت بر است؛ 

  م؛ششمادر فرض ادنی را می برد، چرا که متوفی فرزند دارد: یعنی یک 

  ،هرچره  حاجب داشتن یا نداشتن مادر اهایتی ندارد؛ چرا که وراث هاه فررض برر نیسرتند و    در اینجا

 باقی بااند، اسر به قرابت می برد.
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 (24) سئلهم

 در، مادر، دختر و اسر؛ا :عبارتند از متوفی وراث 

 م. زیرا متوفی فرزند دارد؛شدر اینجا، مادر فرض ادنی را می برد: یعنی یک ش 

        حاجب داشتن یا نداشتن مادر هم اهایتی ندارد، زیرا در جرایی کره قرابرت برر وجرود دارد، بحرث رد

 نای آید؛ ایش

 ادر: در اینجا فرض بر است و فرض او یک ششم است؛ 

 قرابت بر است.هایشه اسر هم که . دختر: قرابت بر است. زیرا متوفی اسر دارد 

  :1در نتیجه
6
1به ادر،   

6
4، یعنی به مادر و مابقی  

6
 به اسر و دختر می رسد؛  

 قسات به دختر داد؛ یعنی باقیاانرده  ر و یک سباید طوری تقسیم شود که بتوان دو قسات به ا سپس

 بر سه تقسیم می شود؛

  ،1از این سه قسات
3
4از   

6
2به دختر و   

3
4از    

6
 به اسر می رسد.  

 (28) مسئله

 اسر و اسر؛ ادر، مادر، دختر، دختر، دختر،: عبارتند از متوفی وراث 

 قرابت برند؛ ،در این مثال، بحث رد ایش نای آید. زیرا برخی از وراث 

 ادر فرض بر است: زیرا متوفی فرزند دارد. فرض ادر یک ششم است؛ 

 مادر فرض ادنای خود را می برد، زیرا متوفی فرزند دارد. فرض او یک ششم است؛ 

  برند، زیرا متوفی اسر دارد؛ قرابتدختران 

 .اسران هم که هایشه قرابت برند 

                       :1جاع فروض ادر و مادر
6
 
1
6
 
2
6

 

 4مانده:  باقی
6
 ؛9شود  ، که باید به عدد هفت تقسیم شود، زیرا جاع سهام دختران و اسران در اینجا می 

 هر دختر یک سهم و هر اسر دو سهم دارد؛ 

 4  در نتیجه: به هر دختر یک هفتم از
6
4  ، و به هر اسر دو هفتم از 

6
 می رسد.  
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 (28) مسئله

 ادر، زوج و دختر؛: عبارتند از متوفی وراث 

 ادر، فرض بر است، زیرا متوفی فرزند دارد و فرض او یک ششم است؛ 

 زوج، فرض ادنای خود را می برد، یعنی یک چهارم: زیرا متوفی فرزند دارد؛ 

 دختر در اینجا فرض بر است، زیرا متوفی اسر ندارد؛ فرض او یک دوم است؛ 

             1
6
 
1
4
 
1
2
 
2 3 6
12

 
11
12

 

  ،1با این حساب
12
 قی می ماند که بحث رد ایش می آید؛از ارث با  

  به زوج رد نای شود؛ زیرا شرط رد کردن به وی، منحصر بودن اوست که در اینجا چنین از باقی مانده

 نیست. بنابراین مابقی فقط به ادر و دختر رد می شود؛

  ؛2و   6عدد در اینجا، با توجه به صور  کسر باال، عدد مربوط به ادر و دختر با هم جاع می شود؛ یعنی 

  قسات تقسیم می کنیم؛ که دو هشرتم   8، باقی مانده را به 8با توجه به جاع این دو عدد، که می شود

1از 
12
1از را به ادر و شش هشتم  

12
 را به دختر رد می کنیم.  

 (28) سئلهم

 ادر، زوجه و دختر؛: عبارتند از متوفی وراث 

  او یک ششم است؛ادر: فرض بر است زیرا متوفی فرزند دارد و فرض 

 زوجه: فرض ادنای خود را می برد، زیرا متوفی فرزند دارد. یعنی یک هشتم؛ 

 .دختر، فرض بر است، زیرا متوفی اسر ندارد؛ یعنی یک دوم 

              1
6
 
1
8
 
1
2
 
4 3 12
24

 
19
24

 

 
5
24
به زوجره رد  واقع رد، چیزی رربه ادر و دختر رد شود؛ زیرا در م فقطاز ارث باقی می ماند که باید   

 حتی اگر وارث منحصر باشد؛ ،نای شود

  تقسیم کنیم و از  16؛ یعنی باید باقی مانده را به عدد 16مجاوع صور  فروض ادر و دختر می شود

 قسات به ادر رد کنیم. 4قسات به دختر و  12آن 

  12یعنی به  دختر
16
5از    

24
4و ادر   

16
5از   

24
 رد می شود.   
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 1دیگر« گاه گاه»معرفی یك 

  گاهی فرض بر است و گاهی قرابت بر؛تنهادختر چند ، 

  از کل ماترک است؛ دو سومچند دختر تنها، فرض بر است و فرض آنها روی هم 

 یعنی بیش از یک دختر باشد؛ دختر باشد، چند 

 ؛متوفی اسر نداشته باشد تنها باشد، یعنی 

  قرابت بر است.اگر تنها نباشد، یعنی اگر متوفی اسر داشته باشد، دختر 

 (28مسئله )

 ر، دختر، دختر، دختر و دختر؛ادر، مادر، دختر، دختر، دخت: عبارتند از متوفی وراث 

 ادر فرض بر است، زیرا متوفی فرزند دارد و فرض او یک ششم است؛ 

 مادر فرض ادنای خود را می برد، چرا که متوفی فرزند دارد و فرض او یک ششم است؛ 

  ،2زیرا متوفی اسر ندارد و فرض آن ها از آنجایی که بیش از یک نفرند، دو سومدختران، فرض برند 

 است؛

      1
6
 
1
6
 
2
3
 
1 1 4
6

 
6
6
 1 

 اریش ناری آیرد و در نتیجره بحرث       هرم  در این مثال، چیزی از ترکه باقی نای ماند و متعاقباً بحث رد

 حاجب داشتن یا نداشتن مادر هم اهایتی ندارد.

 (28مسئله )

 ادر، دختر و دختر؛ :عبارتند از متوفی وراث 

 ادر، فرض بر است، زیرا متوفی فرزند دارد. و فرض او یک ششم است؛ 

 دختران، فرض برند، زیرا متوفی اسر ندارد و فرض آن ها دو سوم است؛ 

       1
6
 
2
3
 
1 4
6
 
5
6

 

  شود، که یرک  [ تقسیم مجاوع صور  فروض ادر و دختران] 5یک ششم از ترکه باقی می ماند که باید بر

 انجم آن به ادر و چهار انجم آن به دختران رد می شود.

 
                                                           

 تا به اینجا ادر و دختر تنها معرفی شده بودند؛ ادر در صور  وجود فرزند و دختر در صور  عدم وجود اسر، فرض بر می شوند. - 1
 د[ تقسیم شود.دو سوم، فرض هاه دختران است، و باید بین هاه آنها ]هر چند نفر که باشن - 2
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 (80مسئله )

 ادر، زوجه، دختر و دختر؛ :عبارتند از متوفی وراث 

 ادر: فرض بر است، زیرا متوفی فرزند دارد و فرض او یک ششم است؛ 

 زوجه: فرض ادنای خود را می برد، زیرا متوفی فرزند دارد و فرض او یک هشتم است؛ 

 دختران: فرض برند، زیرا متوفی اسر ندارد و فرض آن ها دو سوم است؛ 

       1
6
 
1
8
 
2
3
 
4 3 16
24

 
23
24

 

 
1
24
از ترکه باقی می ماند که فقط بین ادر و دختران رد می شود، چرا که هیچگاه از باقی مانده بره زوجره     

 رد نای شود؛

 تقسریم کررده،    20مراترک را برر   ؛ یعنی باید مابقی 20مجاوع صور  فروض ادر و دختران می شود

قسات از یک بیسرت و   16قسات از آن را به ادر رد کنیم؛ یعنی  4قسات از آن را به دختران و 16

 قسات از یک بیست و چهارم. 4چهارم و 

 (81مسئله )

 مادر، زوج، اسر، اسر و دختر؛ادر، : عبارتند از متوفی وراث 

 ض او یک ششم است؛ادر فرض بر است، زیرا متوفی فرزند دارد؛ فر 

 فرض ادنای خود را می برد، زیرا متوفی فرزند دارد؛ فرض او یک ششم است. حاجب داشتن یرا   مادر

 نداشتن مادر در این مسئله اهایتی ندارد، زیرا به دلیل وجود قرابت بر، بحثی از رد به میان نای آید؛

  او یک چهارم است؛زوج، فرض ادنای خود را می برد، زیرا متوفی فرزند دارد؛ فرض 

  است؛ یعنی هر اسر دو و هر دخترر یرک    5اسران و دختر هر دو قرابت برند. و مجاوع سهم آن ها

 سهم؛

      1
6
 
1
6
 
1
4
 
2 2 3
12

 
9
12

 

 
5
12
1[ تقسیم شود؛ به دختر تعداد سهام دختر و اسران] 5از ترکه باقی می ماند که باید بر   

5
و به هر اسر   

2
5
5از   

12
 رد می شود.  
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 (82مسئله )

 ادر، زوجه، اسر و دختر؛: عبارتند از متوفی وراث 

 ادر: فرض بر است و فرض او یک ششم است، زیرا متوفی فرزند دارد؛ 

 زوجه: فرض ادنای خود را می برد، یعنی یک هشتم، زیرا متوفی فرزند دارد؛ 

 اسر و دختر هر دو قرابت برند و مجاوع سهام آن ها سررررررره سهم است؛ 

       1
6
 
1
8
 
4 3
24
 
9
24

 

 
19
24
باقیاانده بین اسر و دختر به نسبت سهم آن ها تقسیم می شود؛ یک سوم از آن برای دختر و دو   

 سوم از آن برای اسر.

 چند اصطالح

 رد، نقص، عول و تعصیب

 :هاانطور که قبالً شرح داده شد، مربوط به زمانی بود که هاه وراث فرض بر باشند و اس از دادن  رد

 فرض آن ها، چیزی از ارث باقی بااند که باید به وراث رد بشود. البته به عالوه استثناعا  آن؛

 :ارث مربوط به زمانی است که هاه وراث فرض برند و در حین دادن فررض آن هرا، مقرداری از     نقص

 آن را به حساب دختر می گذارند. ، اگر در طبقه اول باشد،کم باشد، که در این صور 

      این دو مورد ]رد و نقص[، در فقه شیعه کاربرد دارند. اما بحث عول و تعصریب کره ماننرد رد و نقرص

 فع می کنند، در فقه سنی کاربرد دارد.رمشکال  ارث را 

 :یعنی خویشان ذکور ادری که عاقله در آن ؛ به عصبه می دهندهاانند بحث رد است، زیاده را  تعصیب

 ها موضوعیت دارد؛

 :اگر موقع دادن فروض، از ارث چیزی کم بیاید، به هاان نسبت از هاه فروض آن را کم می کنند. عول 

 

 



 داود بلدی              ، بر اساس آموزه های دکتر کاتوزیان، دکتر شهبازی و دکتر برادران؛8حقوق مدنی

 

71 
 

 دو نكته:

 نقص در طبقه دوم بر خواهر یا خواهران ابوینی وارد می شود؛ 

 .نقص در طبقه سوم ایش نای آید 

 (88مسئله )

 ادر، مادر، زوج و دختر؛: عبارتند از متوفی وراث 

 ادر، فرض بر است و فرض او یک ششم است، زیرا متوفی فرزند دارد؛ 

 1مادر، فرض ادنای خود را می برد، یعنی یک ششم. زیرا متوفی فرزند دارد؛ 

 زوج، فرض ادنای خود را می برد، یعنی یک چهارم. زیرا متوفی فرزند دارد؛ 

 .دختر، فرض بر است، زیرا متوفی اسر ندارد. فرض او یک دوم است 

      1
6
 
1
6
 
1
4
 
1
2
 
2 2 3 6
12

 
13
12

 

  میلیون تومان باشد، ما در اینجا برای اینکه ارث هاه فروض را بدهیم، یک  12برای مثال اگر ماترک

 میلیون تومان کم می آوریم: یعنی نقص!

  5شش دوازدهم است. کره آن را بره   سهم دختر در این مثال، یک دوم، یا هاان
12
تقلیرل مری دهریم؛      

 یعنی نقص را بر دختر وارد می کنیم؛

      به عبار  دیگر، در طبقه اول، هرگاه ترکه کم بیاید، نقص را بر دختر یا دخترران وارد مری کنریم: بره

 2عبارتی مانند قرابت برها با آنها رفتار می شود.

 

 

 

                                                           
 در این مسئله، داشتن یا نداشتن حاجب برای مادر اهایتی ندارد؛ زیرا برخالف بحث رد، در اینجا، ارث، کاتر از فروض در می آید. - 1
2
، «شودبا او مثل قرابت بر رفتار می »در جایی که متوفی اسر نداشته باشد، دختر قطعاً فرض بر است. و این که گفته می شود دقت شود:  - 

 یک اصطالح است.
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 چند نكته

 او مطابق مذهب شیعه تقسیم می شود؛ اگر متوفی شیعه باشد، ارث 

      اگر متوفی شیعه باشد، اما فرزندان او شیعه نباشند، مطابق مذهب شیعه رفتار می شرود؛ زیررا مرذهب متروفی

 مالک است؛

    اگر متوفی مسیحی باشد، اما بازماندگان زرتشتی باشند، مطابق دین مسیح رفتار می شود؛ زیرا مرذهب متروفی

 مالک است؛

 رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه مطالعه شود. قانون اجازه 

 (84مسئله )

 و دختر؛ ادر، مادر، زوجه، دختر، دختر، دختر، دختر، دختر، دختر: عبارتند از متوفی وراث 

 ادر: فرض بر و فرض او یک ششم است؛ زیرا متوفی فرزند دارد؛ 

  1فرزند دارد؛مادر: فرض ادنای خود را می برد، یعنی یک ششم، زیرا متوفی 

 زوجه: فرض ادنای خود را می برد، یعنی یک هشتم، زیرا متوفی فرزند دارد؛ 

 .دختران: فرض برند، زیرا متوفی اسر ندارد. فرض آنها جاعاً دو سوم است 

                1
6
 
1
6
 
1
8
 
2
3
 
4 4 3 16

24
 
29
24

 

  ،3در این مسئله
24
16کم آمده است، که باعث می شود سهم دختران از   

24
13به   

24
نزول کند، یعنی به هر   

1نفر 
9
13از   

24
 می رسد.  

 «پایان طبقه اول»

 

 

 

                                                           
 .در این مسئله هم، داشتن یا نداشتن حاجب برای مادر اهایتی ندارد؛ زیرا برخالف بحث رد، در اینجا، ارث، کاتر از فروض در می آید ]نقص[ - 1
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 طبقه دومسهم االرث 

 طبقه دوم: شامل دسته اجداد و اخوه است؛ 

 :ادر بزر  ادری + ادر بزر  مادری + مادر بزر  ادری + مادر بزر  مادری؛ اجداد 

 :1خواهران اَبی + برادران و خواهران اُمی.برادران و خواهران ابوینی + برادران و  اخوه 

 :یعنی ادرِ ادر و  ادرِ مادر؛ جد 

 :یعنی مادرِ ادر و مادرِ مادر. جده 

 .به طور کلی می توان گفت، اجداد عبارتند از: جد و جده 

 فرض بر یا قرابت بر؟ –سهم االرث اجداد 

 ند، یعنی هرگراه متروفی اردر و مرادر     برخی بر این باورند که: اجداد، قائم مقام ادر و مادر متوفی هست

 ؛نداشته باشد، اجداد او به قائم مقامی فرزند بالواسطه خود، ارث می برند

 در نتیجه، ارث اجداد، هاان ارث ادر و مادر متوفی است؛ 

 :اجداد ادری از طرف ادر متوفی و به هاان اندازه ارث می برند و اجداد مادری وی نیز از طرف  یعنی

 به هاان اندازه ارث می برند؛ مادر متوفی و

      بره   ،این که اجداد به سبب قائم مقامی ارث می برند، مورد قبول هاگان نای باشرد، امرا ایرن کره آنهرا

 ارث می برند، طبق قانون درست است؛ ،اندازه ادر و مادر متوفی

 ؛[دو سوم] باقیاانده اجداد ادری و یعنی اجداد مادری یک سوم 

 یك سوال؟

  را به قرابت می برند شکی نیست؛ سوال این است کره اجرداد مرادری،     سهم خودادری، این که اجداد

 یک سوم را به فرض می برند یا به قرابت؟

     تفاو  اینجا است که: اگر به قرابت ببرند، یک سوم را از باقی مانده ماترک، ارث می برنرد، امرا اگرر

 ماترک می برند. ارث آن ها به فرض باشد ]فرض بر باشند[، یک سوم را از کل
                                                           

1
 اُمی: فقط مادر آنها مشترک است. –اَبی: فقط ادر آنها مشترک است   –ابوینی: ادر و مادر آنها مشترک است  - 
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 پاسخ!

 ]درباره اجداد اُمی ]مادری. 

 سهم اجداد اُمی یک سوم از ترکه است؛ 

 بحث این است که اجداد اُمی فرض برند یا قرابت بر؟ 

 در ااسخ به این نظر دو نظر وجود دارد؛ 

ق.م. عده ای بر این نظر هستند که اجداد اُمی قرابت برند. اما هارین عرده    898تا  896با توجه مواد  .1

 حساب می شود؛ از اصل ترکهمی گویند یک سومِ اجداد اُمی 

ق.م. بر این نظر هستند که اجرداد اُمری فررض برنرد و فررض       929در مقابل، عده ای با توجه به ماده  .2

 است. از اصل ترکهآنان یک سوم 

  هاانطور  باقیاانده؛فارغ از هر دو جبهه، مهم این است که مشخص بشود، از اصل ترکه می برند، یا از

 از اصل ماترک ارث می برند و بدین وسیله مسئله حل شده است. که دیدیم،

 سهم االرث اخوه )خواهر و برادر(

 اخوه به سه صنف تقسیم می شوند؛ 

 صنف ابوینی؛ .1

 اَبی؛  صنف .2

 اُمی. صنف  .3

 .به دو صنف اول، اخوه و به صنف اخیر، کالله می گویند 

 سه اصل مهم

 اخوه ابوینی، حاجب ]حرمانی[ اخوه اَبی است؛ 

 یا اَبی[، حاجب کالله اُمی نیست؛ اخوه ابوینی[ 

 .احکام اخوه اَبی، کامالً شبیه احکام اخوه ابوینی است 
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 چند مثال:

  امی دارد: برادر ابی ارث نای برد.متوفی: برادر ابوینی، برادر ابی و برادر 

 .متوفی: برادر ابوینی، خواهر امی دارد: هر دو ارث می برند 

 .متوفی: خواهر ابوینی و برادر ابی دارد: برادر ابی ارث نای برد 

 .متوفی: خواهر ابی و برادر امی دارد: هر دو ارث می برند 

 1دیگر« گاه گاه»معرفی یك 

 کالله امی؛ 

 ،یعنی بدون اجداد اُمی باشد، فرض بر است و فرض او یک سوم است؛ 2اگر تنها باشد 

 .اما اگر با اجداد اُمی هاراه باشد، قرابت بر است 

 و خواهر دخترها، و دختر، پدر،: از عبارتند می برند ارث قرابت به گاهی و به فرض گاه اشخاصی که :888ماده

 .امی کالله و ابوینی یا ابی خواهرهای

  کالله اُمی فرض برند، مورد اختالف است؛این موضوع که 

 :یادآور می شویم در خصوص اجداد اُمی، دو نظر وجود داشت 

 عده ای بر این نظر بودند که اجداد اُمی فرض برند؛ به نظر این عده، کالله اُمی هایشه فرض بر است؛ .1

 در مقابل عده ای بر این نظر بودند که اجداد اُمی قرابت برند. .2

 یر، کالله اُمی، گاه گاه است. به این شرح که اگر کالله اُمی هاراه با اجرداد اُمری باشرند،    به نظر عده اخ

اجردا اُمری قرابرت     به عبار  اُخری، این عده مری گوینرد:   قرابت بر و در غیر این صور  فرض برند؛

 برند و کالله اُمی را نیز قرابت بر می کنند.

  که در مثال ها خواهیم دید، کالله اُمی، گراه گراه اسرت؛    به هر حال، هاانطور که گفته شد، و به شرحی

 ، فرض بر است و فرض او یک سوم است؛[بدون اجداد اُمی باشدیعنی اگر تنها باشد، ]

 .اما اگر با اجداد اُمی هاراه باشد، قرابت بر است 

                                                           
تا به اینجا ادر و دختر تنها و چند دختر معرفی شده بودند؛ ادر در صور  وجود فرزند و دختر یا دختران در صور  عدم وجود اسرر،   - 1

 فرض بر می شوند.
اگر هم تنها باشد ]یعنی بدون اجداد اُمی[ و هم واحد ]یعنی یک نفر[، فرض او یک ششرم اسرت. توضریحا  آن در ادامره جرزوه آمرده        - 2

 ست. ا
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 افراد طبقه دوم

 [يک سوم به فرض] مادری [دو سوم به قرابت] پدری
 تعداد سهام افراد تعداد سهام افراد

 1  جد اُمی 2 جد اَبی

 1  جده اُمی 1  جده اَبی

 1  برادر اُمی 2  برادر اَبی

 1  خواهر اُمی 1  خواهر اَبی

 2و 1خواهر و برادر ابوینی   

 جد و جده ابوینی نداریم!: 1نكته

 اخوه ابوینی حاجب اجداد اُمی نیست؛ :2نكته

 یعنی ارث اخوه اَبی را حساب نای کنریم؛  ؛اخوه ابوینی و اُمی را حساب می کنیمفقط ارث در تاام مثال ها،  :8نكته

  ی را دارد.وینبی هاان احکام اباست و در صورتی هم که ابوینی ها نباشند، اَ اخوه اَبیحاجب اخوه ابوینی زیرا 

1سهم. هر کدام  4 می ها، ارث ذکور و اناث با هم برابر است؛در اُ :4نكته
4
1از   

3
 ؛ 

2سهم. ذکور  6 بی ها، ارث ذکور دو برابر ارث اناث است.در اَ: 8نكته
6
2از   

3
1و اناث   

6
2از   

3
 . 

 (88مسئله )

 برادر اُمی + خواهر ابوینی + برادر ابوینی؛ + جد اَبیوراث متوفی عبارتند از: زوج + جده اُمی + 
 د: یعنی یک دوم؛سزوج: فرض اعالی خود را می ر 
  می کنیم: از اَبی و ابوینی جداابتدا اُمی ها را 
 اُمی ها: جده و برادر: فرض آن ها یک سوم است؛ 
 .اَبی و ابوینی: جد، خواهر و برادر: باقی مانده را به قرابت می برند یعنی دو سوم 
   برادر و خواهر ابوینی، حاجب جد اَبی نیستند؛ زیرا اخوه ابوینی فقط حاجب اخوه اَبی است، نه حاجرب

 جد اَبی.

  :1در نتیجه
2
 
1
3
 
3 2
6
 
5
6

 

  ،1اس از دادن سهم فرض بر ها
6
 باقی ماند که به قرابت به ابوینی ها می رسد؛از ترکه   

        سرهم   5از آنجایی که در تقسیم داخلی ابوینی ها نسبت ذکور بره انراث، دو بره یرک اسرت: در اینجرا
 داریم: جد و برادر هر کدام دو سهم، خواهر یک سهم؛

 از یک ششم به جد و هاین مقدار به برادر ابوینی و نصف آن، یعنی یک انجم هم  در نهایت: دو انجم
 به خواهر ابوینی می رسد.



 داود بلدی              ، بر اساس آموزه های دکتر کاتوزیان، دکتر شهبازی و دکتر برادران؛8حقوق مدنی

 

76 
 

 (88مسئله )

 وراث متوفی عبارتند از: زوجه + جدا اُمی + جد اَبی؛ 

 زوجه، فرض اعالی خود را می برد: یک چهارم؛ 

 جده امی، یک سوم به فرض می برد؛ 

  می برد؛جد اَبی، مابقی را به قرابت 

  :1در نتیجه
4
 
1
3
 
3 4
12
 
9
12

 

  5باقی مانده، یعنی
12
 ؛ به جد اَبی می رسد.  

 کالله اُمی واحد

  ،]ماترک است؛ مگر ایرن   کل از یك سومدر طبقه دوم، سهم خویشان مادری ]اعم از اجداد و کالله اُمی

[ باشد. که در این صور  کالله اُمی واحدکه خویش مادری منحصر به یک برادر و یا یک خواهر اُمی ]

 خواهد بود. یك ششمسهم او از ترکه 

 (88مسئله )

  + ی؛اَباُمی + جد  برادروراث متوفی عبارتند از: زوجه 

 زوجه، فرض اعالی خود را می برد: یک چهارم؛ 

 [ یک ششم می برد؛کالله اُمی واحدبرادر اُمی ،] 

 جد اَبی هم که قرابت بر است، و مابقی را می برد؛ 

  :1در نتیجه
6
 
1
4
 
2 3
12
 
5
12

 

 
9
12
 باقی می ماند که به قرابت به جد اَبی می رسد.  
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 (88مسئله )

 :؛+ برادر ابوینی یاَباُمی + جد  خواهر+  زوج وراث متوفی عبارتند از 

 ؛دوم، فرض اعالی خود را می برد: یک زوج 

 خواهر اُمی ]کالله اُمی واحد[، فرض یک ششم را می برد؛ 

  برادر ابوینی، مابقی را به قرابت می برند؛ یعنی دو ششم.جد اَبی و 

  :1در نتیجه
2
 
1
6
 
3 1
6
 
4
6

 

 .دو ششم  اس از دادن فروض باقی می ماند که به قرابت به جد اَبی و برادر ابوینی می رسد 

 دیگر« گاه گاه» چندمعرفی 

 :آخرین نفراتی که به عنوان گاه گاه معرفی می شوند عبارتند از 

 است.وم دیك یعنی برادر ابوینی، جد اَبی و جده اَبی موجود نباشد؛ فرض او  ابوینی تنها:خواهر  .1

 دو سـوم یعنی برادر ابوینی، جد اَبی و جده اَبی موجود نباشد؛ فررض او   چند خواهر ابوینی تنها: .2

 است.

 است.وم دیك یعنی برادر اَبی، جد اَبی و جده اَبی موجود نباشد؛ فرض او  خواهر اَبی تنها: .8

 .است دو سومیعنی برادر اَبی، جد اَبی و جده اَبی موجود نباشد؛ فرض او  چند خواهر اَبی تنها: .4

 [ باشند. که به شرح فوقافراد باال اصوالً قرابت برند، مگر اینکه تنها ].در این صور  فرض بر می شوند 

 چند مثال:

  دوم؛خواهر اَبی + جد اُمی + جده اُمی   خواهر فرض بر است: یک 

 خواهر ابوینی + برادر اُمی   خواهر فرض بر است: یک دوم؛ 

 خواهر ابوینی + برادر ابوینی   خواهر قرابت بر است؛ 

 خواهر ابوینی + برادر اَبی   در اینجا اخوه اَبی ارث نای برد و خواهر ابوینی فرض بر است. یک دوم؛ 

  + خرواهر ابروینی قرابرت     خواهر اَبی   دو نفر اخیر ارث نای برند وخواهر ابوینی + برادر ابوینی + جد اُمی + برادر اَبی

 جد اُمی هم فرض بر و فرض و او یک سوم.  -برادر ابوینی هم قرابت بر است  –بر است 
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 (88مسئله )

 وراث متوفی عبارتند از: خواهر ابوینی + خواهر ابوینی + جد اُمی؛ 

 خواهران ابوینی فرض بر و فرض آن ها دو سوم است؛ 

 جد اُمی فرض بر و فرض او یک سوم است؛ 

 .ترکه کامل بین آن ها تقسیم می شود و چیزی کم نای آید و یا زیاد نای ماند 

 (40) مسئله

 وراث متوفی عبارتند از: برادر ابوینی + برادر ابوینی + جد اُمی؛ 

 جد اُمی، یک سوم به فرض می برد؛ 

 .برادران ابوینی، دو سوم به قرابت می برند 

 (41مسئله )

 مسئله ای مهم و پرتکرار در آزمون های وکالت؛ 

  :اُمی؛+ برادر  ابوینی خواهروراث متوفی عبارتند از 

 خواهر ابوینی، فرض بر است و فرض او یک دوم است؛ 

 برادر اُمی، ]کالله اُمی واحد[، فرض بر است و فرض او یک ششم است؛ 

  :1در نتیجه
2
 
1
6
 
3 1
6
 
4
6

 

 
2
6
 از ترکه باقی می ماند که باید رد کرد؛ به چه کسی؟  

  هر چند در رد کردن به کالله اختالف وجود دارد، اما معیار آزمون ها بر این است که باید به او هم رد

 بشود؛

  :2در نتیجه
6
 ؛4را بین کالله و خواهر ابوینی به نسبت مجاوع صور  فروض آن ها تقسیم می کنیم. یعنی   

  باقی مانده را به خواهر ابوینی و یک سهم را به کالله رد می کنیم.سه سهم از 
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 (42) مسئله

  :جد اُمی؛+  ابوینی خواهروراث متوفی عبارتند از 

 خواهر ابوینی، فرض بر است و فرض او یک دوم است؛ 

 .فرض جد اُمی، یک سوم است 

  :1در نتیجه
2
 
1
3
 
3 2
6
 
5
6

 

  دو سهم به جرد اُمری و سره سرهم بره       سهم رد می شود: تقسیم و به نسبت 5یک ششم باقی مانده، بر

 خواهر ابوینی.

 (48) مسئله

 :اُمی؛ خواهر + ابوینی خواهر زوجه + وراث متوفی عبارتند از 

 زوجه، فرض اعالی خود را می برد: یعنی یک چهارم؛ 

 خواهر ابوینی، فرض بر است و فرض او یک دوم است؛ 

  1او کالله اُمی واحد است؛فرض خواهر اُمی هم یک ششم است؛ زیرا 

           :1در نتیجه
4
 
1
2
 
1
6
 
3 6 2
12

 
11
12

 

 
1
12
از ارث باقی می ماند؛ که به نسبت صور  فروض خواهر ابوینی و خواهر امی تقسیم می شود و به   

 زوجه چیزی رد نای شود؛

  قسرات بره   قسات تقسیم می شود؛ شش قسات از آن بره خرواهر ابروینی و دو     8یعنی باقی مانده به

 خواهر اُمی می رسد.

 

 

 

                                                           
 اگر واحد نباشد، فرض او یک سوم است. - 1
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 1(44) مسئله

  :اُمی؛ + خواهرابوینی  زوج + خواهروراث متوفی عبارتند از 

 ؛دوم، فرض اعالی خود را می برد: یعنی یک زوج 

 خواهر ابوینی، فرض بر است و فرض او یک دوم است؛ 

 فرض خواهر اُمی هم یک ششم است؛ زیرا او کالله اُمی واحد است؛ 

           :1در نتیجه
2
 
1
2
 
1
6
 
6 6 2
12

 
14
12

 

 
2
12
نقص در طبقه دوم بر خواهر یا خواهران ابوینی وارد مری شرود. کره در اینجرا فررض      ؛ کم می آید  

4خواهر ابوینی به 
12
 نزول ایدا می کند. 

 (48) مسئله

  :جد اَبی + برادر ابوینی؛ابوینی  زوج + خواهروراث متوفی عبارتند از + 

 ؛دوم، فرض اعالی خود را می برد: یعنی یک زوج 

 مابقی بین خواهر ابوینی، جد اَبی و برادر ابوینی تقسیم می شود؛ 

 .خواهر یک سهم، جد دو سهم و برادر هم دو سهم 

 (48) مسئله

  :جد اَبی + برادر ابوینی؛ابوینی  زوجه + خواهروراث متوفی عبارتند از + 

 ؛چهارم، فرض اعالی خود را می برد: یعنی یک زوجه 

 مابقی بین خواهر ابوینی، جد اَبی و برادر ابوینی تقسیم می شود؛ 

 .خواهر یک سهم، جد دو سهم و برادر هم دو سهم 

 

 
                                                           

 .!تارین در منزل ]مشق شب[ بوده و توسط استاد حل نشده است  59تا مسئله  44از مسئله  - 1



 داود بلدی              ، بر اساس آموزه های دکتر کاتوزیان، دکتر شهبازی و دکتر برادران؛8حقوق مدنی

 

81 
 

 (48) مسئله

  :زوج + جد اُمی؛وراث متوفی عبارتند از 

 ؛دوم، فرض اعالی خود را می برد: یعنی یک زوج 

 یک سوم؛ یعنی جد اُمی یک سوم می برد؛ ،فرض اُمی ها 

           :1در نتیجه
2
 
1
3
 
3 2
6
 
5
6

 

       یک ششم باقی می ماند که به جد اُمی می رسد؛ زیرا به زوج رد نای شرود، مگرر ایرن کره وارث منحصرر

 باشد.

 (48) مسئله

  :زوجه + جد اُمی؛وراث متوفی عبارتند از 

 ؛چهارم، فرض اعالی خود را می برد: یعنی یک زوجه 

 یک سوم؛ یعنی جد اُمی یک سوم می برد؛ ،فرض اُمی ها 

           :1در نتیجه
4
 
1
3
 
3 4
12
 
9
12

 

 دوازدهم باقی می ماند که به جد اُمی می رسد؛ زیرا به زوجه رد نای شود، حتی اگر وارث منحصر  نجا

 باشد.

 (48) مسئله

  :اُمی؛زوج + جد اُمی + جده اُمی + خواهر وراث متوفی عبارتند از 

 زوج، فرض اعالی خود را می برد، یک دوم؛ 

 یک سوم می برد؛ ، جده اُمی و خواهر اُمییک سوم؛ یعنی جد اُمی ،فرض اُمی ها 

           :1در نتیجه
2
 
1
3
 
3 2
6
 
5
6

 

    یک ششم باقی می ماند که به اُمی ها می رسد؛ زیرا به زوج رد نای شود، مگر این کره وارث منحصرر

 باشد.
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 (80) مسئله

  :زوجه + جد اُمی + جده اُمی + خواهر اُمی؛وراث متوفی عبارتند از 

 ؛چهارم، فرض اعالی خود را می برد، یک هزوج 

 یک سوم می برد؛ ، جده اُمی و خواهر اُمییک سوم؛ یعنی جد اُمی ،فرض اُمی ها 

           :1در نتیجه
4
 
1
3
 
3 4
12
 
9
12

 

 زیرا به زوجه رد نای شود، حتی اگر وارث منحصرر   دوازدهم باقی می ماند که به اُمی ها می رسد؛ نجا

 باشد.

 (81) مسئله

  :زوج + برادر اُمی؛وراث متوفی عبارتند از 

 زوج، فرض اعالی خود را می برد، یک دوم؛ 

 برادر اُمی )کالله اُمی واحد( یک ششم می برد؛ 

           :1در نتیجه
2
 
1
6
 
3 1
6
 
4
6

 

  می رسد؛ زیرا به زوج رد نای شرود، مگرر اگرر وارث منحصرر     دو ششم باقی می ماند که به برادر اُمی

 باشد.

 (82) مسئله

  :زوجه + برادر اُمی؛وراث متوفی عبارتند از 

 ؛چهارم، فرض اعالی خود را می برد، یک هزوج 

 برادر اُمی )کالله اُمی واحد( یک ششم می برد؛ 

           :1در نتیجه
4
 
1
6
 
3 2
12
 
5
12

 

 که به برادر اُمی می رسد؛ زیرا به زوجره رد ناری شرود، حتری اگرر وارث      دوازدهم باقی می ماند  فته

 منحصر باشد.



 داود بلدی              ، بر اساس آموزه های دکتر کاتوزیان، دکتر شهبازی و دکتر برادران؛8حقوق مدنی

 

83 
 

 (88) مسئله

  :زوج + برادر اُمی + برادر اُمی؛وراث متوفی عبارتند از 

 زوج، فرض اعالی خود را می برد، یک دوم؛ 

 برادران اُمی یک سوم می برند؛ 

           :1در نتیجه
2
 
1
3
 
3 2
6
 
5
6

 

  ماند که به برادران اُمی می رسد؛ زیرا به زوج رد ناری شرود، مگرر ایرن کره وارث      یک ششم باقی می

 منحصر باشد.

 (84) مسئله

  :زوجه + برادر اُمی + برادر اُمی؛وراث متوفی عبارتند از 

 ؛چهارم، فرض اعالی خود را می برد، یک هزوج 

 ک سوم؛فرض برادران اُمی، ی 

           :1در نتیجه
4
 
1
3
 
3 4
12
 
9
12

 

 دوازدهم باقی می ماند که به برادران اُمی می رسد؛ زیرا به زوجه رد ناری شرود، حتری اگرر وارث      نجا

 منحصر باشد.

 (88) مسئله

  :زوج + جد اُمی + جده اُمی + خواهر ابوینی؛وراث متوفی عبارتند از 

 زوج، فرض اعالی خود را می برد، یک دوم؛ 

 .خواهر ابوینی ]تنها[، یک دوم می برد 

  هم یک سوم می برند؛اُمی ها 

           :1در نتیجه
2
 
1
2
 
1
3
 
3 3 2
6

 
8
6

 

 
2
6
نقص در طبقه دوم بر خواهر یا خواهران ابوینی وارد می شود. در نتیجه در اینجا فرض ؛ کم می آید  

1خواهر ابوینی به 
6
 نزول ایدا می کند. 
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 (88) مسئله

  :ابوینی؛زوجه + جد اُمی + جده اُمی + خواهر وراث متوفی عبارتند از 

 زوجه، فرض اعالی خود را می برد، یعنی یک چهارم؛ 

 ]یک دوم می برد؛ ،خواهر ابوینی ]منحصر 

 .امی ها هم یک سوم می برند 

           :1در نتیجه
4
 
1
2
 
1
3
 
3 6 4
12

 
13
12

 

  نقص در طبقه دوم بر خواهر یا خواهران ابروینی وارد مری شرود. در نتیجره     یک دوازدهم کم می آید؛

5فرض خواهر ابوینی در اینجا به 
12
 نزول ایدا می کند. 

 (88) مسئله

  :زوج + جد اُمی + خواهر ابوینی + خواهر ابوینی؛وراث متوفی عبارتند از 

 زوج، فرض اعالی خود را می برد، یک دوم؛ 

 جد اُمی یک سوم می برد؛ 

 .خواهران ابوینی هم دو سوم 

           :1در نتیجه
2
 
1
3
 
2
3
 
3 2 4
6

 
9
6

 

  1فرض خواهران ابوینی در اینجا به سه ششم کم می آید؛ که
6
 نزول ایدا می کند. 

 (88) مسئله

  :زوجه + جد اُمی + خواهر ابوینی + خواهر ابوینی؛وراث متوفی عبارتند از 

 ؛چهارم، فرض اعالی خود را می برد، یک هزوج 

 جد اُمی یک سوم می برد؛ 

 .خواهران ابوینی هم دو سوم 

           :1در نتیجه
4
 
1
3
 
2
3
 
3 4 8
12

 
15
12

 

  5فرض خواهران ابوینی در اینجا به سه دوازدهم کم می آید؛ که
12
 نزول ایدا می کند. 
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 (88) مسئله

 جد اَبی؛از:  عبارت است وارث متوفی 

  برد.وی قرابت بر است و هاه ارث را به قرابت می 

 (80) مسئله

 جده اَبی؛از:  عبارت است وارث متوفی 

 وی نیز قرابت بر است و هاه ارث را به قرابت می برد 

 (81) مسئله

  :جد اَبی و جده اَبی؛وراث متوفی عبارتند از 

 .هاه ارث را به قرابت می برند؛ دو سهم به جد و یک سهم به جده می رسد 

 (82) مسئله

 خواهر ابوینی؛از:  عبارت است وارث متوفی 

 .یک دوم به فرض و مابقی را به رد می برد 

 (88) مسئله

 جد اُمی؛از:  عبارت است وارث متوفی 

 .یک سوم به فرض و دو سوم به رد می برد 

 (84) مسئله

 جده اُمی؛از:  عبارت است وارث متوفی 

 .یک سوم به فرض و مابقی را به رد می برد 
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 (88) مسئله

  :زوج + جد اُمی + خواهر ابوینی؛وراث متوفی عبارتند از 

 زوج با فرض اعلی: یک دوم؛ 

 جد اُمی با فرض یک سوم؛ 

 .خواهر ابوینی: فرض بر و فرض او یک دوم 

           :1در نتیجه
2
 
1
3
 
1
2
 
3 2 3
6

 
8
6

 

  با این حساب، دو ششم کم می آید: که در این طبقه ]طبقه دوم[، نقص را بر خواهر یا خواهران ابوینی

 وارد می کنیم؛یا اَبی 

  3را از خواهر ابوینی یعنی در  اینجا سهم
6
1به    

6
 تبدیل می کنیم.  

 (88) مسئله

  :زوجه + خواهر اُمی + خواهر ابوینی؛وراث متوفی عبارتند از 

 زوجه، با فرض اعلی: یک چهارم؛ 

 خواهر اُمی ]کالله اُمی واحد[، یک ششم؛ 

 .خواهر ابوینی، فرض بر و فرض او یک دوم 

           :1در نتیجه
4
 
1
6
 
1
2
 
3 2 6
12

 
11
12

 

 
1
12
زیررا بره زوجره     د و خواهر ابوینی تقسیم می شرود. رررراز ارث باقی می ماند، که بین کالله اُمی واح  

 ر باشد؛صحتی اگر وارث منح هیچگاه رد نای شود،

  ؛8مجاوع صور  فروض خواهر اُمی و خواهر ابوینی می شود 

  سیم و شش قسات از آن را به خواهر ابوینی و دو قسات را به خرواهر اُمری   تق 8اس یک دوازدهم را بر

 رد می کنیم.
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 (88) مسئله

  :زوجه + خواهر اُمی + خواهر اُمی + خواهر ابوینی؛وراث متوفی عبارتند از 

 زوجه، با فرض اعلی: یک چهارم؛ 

 ؛سومیک اُمی:  انخواهر 

 .خواهر ابوینی، فرض بر و فرض او یک دوم 

           :1در نتیجه
4
 
1
3
 
1
2
 
3 4 6
12

 
13
12

 

  1در اینجا
12
6عنی فرض او  از  رربر خواهر ابوینی وارد شود: یکم می آید: که باید نقص  

12
5به   

12
نزول  

 می یابد.

 (88) مسئله

  :زوجه + خواهر اُمی + خواهر اُمی + خواهر ابوینی + خواهر ابوینی؛وراث متوفی عبارتند از 

 زوجه، با فرض اعلی: یک چهارم؛ 

 ؛سومیک اُمی:  انخواهر 

 دو سوم آنهاابوینی، فرض بر و فرض  انخواهر. 

           :1در نتیجه
3
 
2
3
 
1
4
 
4 8 3
12

 
15
12

 

 
3
12
8کم می آید که   

12
5خواهران ابوینی به   

12
 نزول ایدا می کند.  

 

 

 «پایان طبقه دوم»

  

را با جایگزینی زوج  68و  69 مسائل

 .کنیدبه جای زوجه، نیز حل 
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 سومطبقه سهم االرث    
 

 افراد طبقه سوم

 ]فرض بر: یك سوم[ مادری: خال و خاله: اخوال ]قرابت بر[ پدری: عمه و عمو: اعمام

 ابويني، اَبي و اُمي ابويني، اَبي و اُمي

 اخوال ابوینی حاجب اخوال اَبی هستند؛ اعاام ابوینی حاجب اعاام اَبی هستند؛

 اخوال ابوینی یا اَبی حاجب اخوال اُمی نیستند؛ ابوینی یا اَبی حاجب اعاام اُمی نیستند؛اعاام 

 احکام اخوال اَبی، کامالً شبیه احکام اخوال ابوینی است. احکام اعاام اَبی، کامالً شبیه احکام اعاام ابوینی است.

 چند مثال:

 :دومی ارث نای برد؛ عاه ابوینی + عاوی اَبی 

  هر دو ارث می برند؛ ابوینی + عاه اُمی:عاوی 

 :هر دو ارث می برند؛ عاه اَبی + عاوی اُمی 

 :دومی ارث نای برد؛ دایی ابوینی + خاله اَبی 

  هر دو ارث می برند؛ ی:اُمدایی اَبی + خاله 

 :ارث می برند. هر دو عاوی ابوینی + خاله اَبی 

 نكته: چند

  سوم است؛اخوال مطلقاً فرض برند و فرض آنها یک 

 .اعاام مطلقاً قرابت برند؛  باقی مانده]دو سوم[ به قرابت 

 1در تقسیم بین اخوال، اعم از اُمی یا اَبی یا ابوینی، نسبت ذکور و اناث با هم برابر است؛ 

   در تقسیم بین اعاام، اُمی ها: نسبت ذکور و اناث با هم برابر اما بین اَبی یا ابوینی ها: نسبت ذکرور دو

 نسبت اناث است.برابر 

                                                           
1
 به عبار  دیگر: اخوال در هر تیره، ذکور معادل اناث. - 
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 اخوال

 فرض بر: »
1

3
 » 

 

 اُمی
1 وحد 

6
1از   

3
 ؛  

1 متعدد
3
1از   

3
 ؛   

5مابقی؛ حسب مورد:     ابوینی یا اَبی
6
1از   

3
2یا    

3
1از   

3
  . 

 اعمام

 «قرابت بر»

 

 اُمی
1 وحد 

6
2از   

3
 ؛  

1 متعدد
3
2از   

3
 ؛   

5مابقی؛ حسب مورد:     ابوینی یا اَبی
6
2از   

3
2یا    

3
2از   

3
  . 

 نكته: چند 

 ل طبقه سوم، ابتدا باید اعاام را از اخوال جدا کرده و سپس هر کدام را به دو گروه یبرای حل مسا

 ابوینی ) یا اَبی( و اُمی تقسیم کرده و بعد از آن، بنا بر فروض و قرابت حساب کرد.

 :ارث را روی سر آنها خراب می کنیم!؛ یعنی اخوال را در گونی ریخته! و یک سوم از  دکتر شهبازی

 اخوال در هر صور  یک سوم از ارث را می برند؛

 :بجز اجداد در طبقه دوم، در هر جایی که اُمی واحد باشد، فررض او یرک ششرم اسرت؛      اُمی واحد

1به این شرح که:  ؛البته در طبقه سوم تحت شرایطی است
6
1یا     

3
اُمی وقتی موضوعیت دارد که در   

 آنهرا  مجاوعه ابوینی آنها افرادی وجود داشته باشند؛ به عبار  دیگرر، اگرر در مجاوعره ابروینی    

1کسی نباشد، بحث 
6
1و    

3
و اُمی به طور کلی اگر از اخوال باشد تاام یک سروم و   اُمی منتفی است   

 .اگر از اعاام باشد مابقی ارث را به قرابت می برد

 (88) مسئله

 وراث متوفی عبارتند از: دایی اَبی + دایی اُمی + دایی اُمی + خاله اُمی + خاله اُمی + عمه ابوینی + عموی اُمی؛ 

 اخوال

 فرض بر: »
1
3

 » 

 دایی اَبی؛ ابوینی یا اَبی:
2
3
1از   

3
 ؛  

 1دایی اُمی + دایی اُمی + خاله اُمی + خاله اُمی؛ اُمی:
1
3
1از   

3
 ؛  

 اعمام

 «قرابت بر»

 عاه ابوینی؛ ابوینی یا اَبی:
5
6
2از   

3
 ؛  

 عاوی اُمی؛ اُمی:
1
6
2از   

3
  . 

 

                                                           
1
   مساوی تقسیم می شود.ردر این گروه، فرض بین آن ها به صو - 
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 (80) مسئله

 وراث متوفی عبارتند از: عمه ابوینی + خاله ابوینی + خاله اُمی؛ 

 اخوال

 فرض بر: »
1
3

 » 

 ؛خاله ابوینی یا اَبی:
5
6
1از   

3
 ؛  

 ؛خاله ]اُمی واحد   یک ششم[ اُمی:
1
6
1از   

3
 ؛  

 اعمام

 «قرابت بر»

 به قرابت. دو سوم ؛عاه ابوینی یا اَبی:

 --- ندارد.وجود  اُمی:

 (81) مسئله

 وراث متوفی عبارتند از: عمه ابوینی + عموی اُمی + دایی اُمی؛ 

 اخوال

 فرض بر: »
1
3

 » 

 --- وجود ندارد. ابوینی یا اَبی:

 ؛دایی اُمی:
1
3
   

 اعمام

 «قرابت بر»

 ؛عاه اَبی: ابوینی یا
5
6
2از   

3
 ؛  

 ؛وعا اُمی:
1
6
2از   

3
  . 

 :از آنجايي که در گروه اخوال، اَبي يا ابويني وجود ندارد، سهم اُمي واحد همچنان همان  همانطور که مشاهده می شود

اُمي واحد به يتک  [ سهم مانند گروه اعمام در همين مستلهه يک سوم است. اما اگر در اين گروه ابويني يا اَبي موجود بود ]

 ششم کاهش مي يافت.

 (82) مسئله

 وراث متوفی عبارتند از: عموی ابوینی + عمه اُمی + دایی ابوینی + دایی اُمی؛ 

 اخوال

 فرض بر: »
1
3

 » 

 ؛دایی ابوینی یا اَبی:
5
6
1از   

3
 ؛  

 دایی: ]اُمی واحد   یک ششم[؛ اُمی:
1
6
1از   

3
 ؛  

 اعمام

 «قرابت بر»

 ؛عاو ابوینی یا اَبی:
5
6
2از   

3
 ؛  

 ه: ]اُمی واحد   یک ششم[؛عا اُمی:
1
6
2از   

3
  . 



 داود بلدی              ، بر اساس آموزه های دکتر کاتوزیان، دکتر شهبازی و دکتر برادران؛8حقوق مدنی

 

91 
 

 (88) مسئله

 وارث متوفی عبارت است از: عموی ابوینی؛ 

  هاه ارث را به قرابت می برد.وی 

 (84) مسئله

 وارث متوفی عبارت است از: عمه اَبی؛ 

 هاه ارث را به قرابت می برد. نیز وی 

 (88) مسئله

 است از: دایی ابوینی؛ وارث متوفی عبارت 

 .یک سوم به فرض و مابقی را به رد می برد 

 (88) مسئله

 وارث متوفی عبارت است از: خاله اُمی؛ 

 .یک سوم به فرض و مابقی را به رد می برد 

 (88) مسئله

  اخوال: خاله ابوینی + دایی اُمی + دایی اُمی؛فقط وراث متوفی عبارتند از 

 ند؛ یعنی هاه ارث را می برند؛به فرض و مابقی را به رد می بر را یک سوم 

 اخوال

 فرض بر: »
1
3

 » 

 ؛خاله ابوینی یا اَبی:
2
3
 از  کل ارث؛  

 دایی + دایی؛ اُمی:
1
3
 از  کل ارث  

 اعمام

 «قرابت بر»

 --- ندارد. ابوینی یا اَبی:

 --- ندارد. اُمی:

 :اناث. اخوال در هر تیره، ذکور معادل یادآوری 
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 چند ایراد از قانون مدنی

  :در طبقه سوم، زوجه یا زوجه فرض اعالی خود را می برد، بعالوه این که اخروال فررض   ایراد نخست

مشخص یک سوم را می برد و اعاام هم که قرابت بر است؛ در این طبقه هر طرور کره حسراب کنریم     

مدنی از نقص در طبقه سروم سرخن بره     قانون 938نقصی به وجود نای آید. با این حال بند آخر ماده 

 میان آورده است که غلطی فاحش است.
 

 ترکـه  اصل از را خود فرض باشد که زوجین از یك هر مبحث ]یعنی طبقه سوم[، این در مزبوره موارد تمام در :888ماده

 .زوجه برای آن ربع و زوج برای ترکه اصل نصف از: است عبارت فرض این و می برد

پـدر   بـه  متقرب مال ترکه باقی برد. می ترکه اصل ]رهور در فرض بر بودن[ از را خود نصیب هم مادر ]اخوال[ به متقرب

 !.می شود وارد پدر به متقربین بر باشد هم نقصی اگر و است ]اعمام[

 

  :ق.م. نیز اجداد اَبی را در گروهی قرار می دهد که نقص برر آنهرا وارد    929بند آخر ماده ایراد دوم

 شود؛ این در حالی است که اجداد اَبی قرابت برند.می 

 اصـل  از را خـود  فرض باشد، که زوجین از یك هر مبحث ]طبقه دوم[، این در مذکور مواد تمام در :828ماده

 .زوجه برای آن ربع و زوج برای ترکه اصل نصف از است عبارت فرض این و می برد ترکه

 .می برند ترکه اصل از را خود فرض کالله یا اجداد از اعم هم مادر به متقربین

 ابـی  اجـداد  بر یا ابی یا ابوینی کالله بر نقص ردد،ــــگ موجود نقصی زوجه یا زوج ورود واسطه به هرگاه

 !.شود می وارد
 

 :ق.م. و حاشیه ذیل آن رجوع شود. 909به ماده  ایراد سوم 
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 (88) مسئله

 عمه اُمی؛ وراث متوفی عبارتند از: زوجه + خاله اُمی + 

 .زوجه فرض اعالی خود را می برد؛ یعنی یک چهارم 

 اخوال

 فرض بر: »
1
3

 » 

 --- ندارد؛ ابوینی یا اَبی:

 ؛خاله اُمی:
1
3
 از کل ماترک.  

 اعمام

 «قرابت بر»

 --- ؛ندارد ابوینی یا اَبی:

 مابقی را می برد. عاه. اُمی:

  :1در نتیجه
4
 
1
3
 
3 4
12
 
9
12

 

 دوازدهم باقی مانده به عاه اُمی می رسد. انج 

 (88) مسئله

 بازماندگان متوفی عبارتند از: زوجه + خاله اُمی + عمه ابوینی + عمه اُمی؛ 

 .زوجه فرض اعالی خود را می برد؛ یعنی یک چهارم 

 اخوال

 فرض بر: »
1
3

 » 

 --- ندارد؛ ابوینی یا اَبی:

 خاله؛ اُمی:
1
3
 از کل ماترک.  

 اعمام

 «قرابت بر»

5 ؛عاه ابوینی یا اَبی:
6
 .مانده باقیاز   

 عاه. اُمی:
1
6
 از باقی مانده.  

  :1در نتیجه
4
 
1
3
 
3 4
12
 
9
12

 

 تقسیم می شود. و عاه ابوینی عاه اُمی نسبتی که در جدول است بین دوازدهم باقی مانده به انج 
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 (80) مسئله

 وراث متوفی عبارتند از: زوجه + دایی ابوینی؛ 

 .زوجه فرض اعالی خود را می برد؛ یعنی یک چهارم 

 اخوال

 فرض بر: »
1
3

 » 

 دایی؛ ابوینی یا اَبی:
1
3
 از کل ماترک + اضافه ای که باید به او رد بشود.  

 --- ندارد. اُمی:

 اعمام

 «قرابت بر»

 --- ندارد. ابوینی یا اَبی:

 --- ندارد. اُمی:

  :1در نتیجه
4
 
1
3
 
3 4
12
 
9
12

 

  زیرا به زوجه چیزی رد ناری شرود حتری اگرر وارث      می رسد. دایی ابوینیانج دوازدهم باقی مانده به

 منحصر باشد.

 (81) مسئله

 وراث متوفی عبارتند از: زوجه + عموی ابوینی؛ 

 .زوجه فرض اعالی خود را می برد؛ یعنی یک چهارم 

 اخوال

 فرض بر: »
1
3

 » 

 --- ندارد. ابوینی یا اَبی:

 --- ندارد. اُمی:

 اعمام

 «قرابت بر»

 مابقی به قرابت. عاو. ابوینی یا اَبی:

 --- ندارد. اُمی:
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 (82) مسئله

 وراث متوفی عبارتند از: زوجه + خاله اُمی؛ 

 .زوجه فرض اعالی خود را می برد؛ یعنی یک چهارم 

 اخوال

 فرض بر: »
1
3

 » 

 --- ندارد. ابوینی یا اَبی:

 خاله؛ اُمی:
1
3
 از کل ماترک + اضافه ای که باید به او رد بشود.  

 اعمام

 «قرابت بر»

 --- ندارد. ابوینی یا اَبی:

 --- ندارد. اُمی:

  :1در نتیجه
4
 
1
3
 
3 4
12
 
9
12

 

 زیرا بره زوجره چیرزی رد ناری شرود حتری اگرر وارث         می رسد. خاله اُمیدوازدهم باقی مانده به  انج

 منحصر باشد.

 سوال؟

  اعاام و اخوال در طبقه سوم، اعاام و اخوال چه کسی هستند؟منظور از 

 :اعاام و اخروال ابروین متروفی     –اعاام و اخوال متوفی  یعنی :862حاشیه شااره ذیل ماده طبق  پاسخ– 

 اعاام و اخوال اجداد متوفی و ... .

 قائم مقامی در ارث

 مقدمه:

  ِاوالد او ارث نای برند. این حکم بر اساس قاعده ای اگر متوفی اوالد داشته باشد ]حتی یک نفر[، اوالد

استوار است که مطابق آن خویشاوند نزدیرک ترر مرانع از ارث برردن خویشراوند دورترر مری گرردد         

 )االقرب یانع االبعد(؛

  ،در غیرر   اصالً خویشاوند درجه نزدیک نردارد؛ در فرضی است که متوفی موضوع در بحث قائم مقامی

شاون دورتر رررمقامی ایش نای آید و  خویشاوند نزدیک مانع ارث بری خوی این صور  موضوع قائم

 می شود.
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 ارث قائم مقام

 قائم مقامی از درجه دو ]از هر طبقه[ شروع می شود؛ 

      برای حل مسئله، درجه یک ها را زنده فرض کرده، مسئله را با درجه یک حرل کررده و سرپس سرهم

 اینجا میزان سهم االرث درجه دو مشخص می شود؛درجه یک را به درجه دو می دهیم؛ تا به 

     اما برای ادامه مسئله باید تیپ ارث بردن درجه یک را نیز مشخص کرد؛ به عبرار  دیگرر درجره دو

 قائم مقام درجه یک است: هم در میزان و هم در تیپ؛

    ،بدین توضیح که: تیپ درجه یک به درجه دو هم سرایت می کند و برای تشخیص تیرپ درجره یرک 

باید جنس مخالف او را در ذهن فرض کنیم؛ یعنی تصور کنیم که اگر جنس مخرالف او برا وی هارراه    

ه به هاین نسبت، سرهم قرائم   رررررمی شد، چه نوع سهم االرثی به وی ]شخص درجه یک[ می رسید. ک

 مقام او را می دهیم. یعنی تیپ قائم مقام او را مشخص می کنیم.

  تیپ ارث بریA : اناث ارث می برند؛ذکور معادل 

  تیپ ارث بریB: .ذکور دو برابر اناث ارث می برند 

 (88) مسئله

 وراث متوفی عبارتند از: پسرِ پسر + دختر ِپسر + پسرِ دختر + دخترِ دختر؛ یعنی اوالدِ اوالدِ متوفی؛ 

        آنهرا  ابتدا باید سهم درجه اول آنها را حساب، سپس سهم مشرخص شرده را بره قرائم مقرامی بره اوالد

 بدهیم؛

 اسر و دختر اگر خودشان زنده بودند، قرابت بر بوده و نسبت بین آنها دو به یک می بود؛ 

 حال قائم مقام آنها هاین سهام را از ارث می برد، اما در رابطه با تقسیم داخلی؟ 

  برای تقسیم داخلی: هر دو گروه تیپB   هستند؛ زیرا جنس مخالف هر کدام را که در مقابل دیگرری

 می شود. یعنی نسبت دو به یک. Bقرار بدهیم، سهم االرث وی به صور  تیپ 
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 (84) مسئله

  ِاوالد فوق از دو دخترند؛ + پسرِ دختر + دخترِ دختر؛ دختر+ دختر ِ دختروراث متوفی عبارتند از: پسر 

  سوم؛ و مابقی را به رد می برند؛دختران فرض برند،  یعنی دو 

 در نتیجه تاام ارث بالسویه بین دو دختر تقسیم می شود؛ 

      حال باید یک دوم از ارث را به قائم مقام یکی از دختران و هاین مقدار را به قرائم مقرام دخترر دیگرر

 داد؛

 ث ببرد. برای تشخیص تیپ: فرض می کنیم که در برابر دختر، یک اسر ]جنس مخالف[ قرار است ار

 ؛Bکه در این صور  تیپ آنها می شود 

 .در نتیجه، بین فرزندان تقسیم به صور  دو به یک است 

 (88) مسئله

 :وراث متوفی عبارتند از 

 از دایی ابوینی؛ یک اسر و یک دختر

 از خاله اُمی؛ یک اسر 

 از عاه ابوینی؛ یک اسر و یک دختر

 از عاوی اُمی. یک اسر و یک دختر

  سهم خود افراد صنف را حساب می کنیم، سپس سهم قائم مقامان را می دهیم؛ابتدا 

 اخوال

 فرض بر: »
1
3

 » 

 ؛دایی ابوینی یا اَبی:
5
6
1از   

3
 پنج هجدهم   

 خاله: ]اُمی واحد   یک ششم[؛ اُمی:
1
6
1از   

3
 يک هجدهم   

 اعمام

 «قرابت بر»

 ؛عاه ابوینی یا اَبی:
5
6
2از   

3
 ده هجدهم   

 و: ]اُمی واحد   یک ششم[؛عا اُمی:
1
6
2از   

3
 دو هجدهم   
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 :تشخیص تیپ 

  اگر دایی ابوینی با خاله ابوینی هاراه می بود، تیپ ویA    می شد، در نتیجه فرزندان او هم برر اسراس

 هاین تیپ ارث می برند؛

 .قائم مقامِ خاله اُمی، یک نفر است؛ نیازی به تعیین تیپ ندارد 

  اگر عاه ابوینی با عاوی ابوینی هاراه می بود، تیپ ویB  می شد، در نتیجه فرزندان او هم بر اساس

 هاین تیپ ارث می برند؛

  اگر عاوی اُمی با عاه اُمی هاراه می بود، تیپ ویA  هم بر اساس هاین می شد، در نتیجه فرزندان او

 تیپ ارث می برند.

 یك قاعده و یك استثناء

 قاعده:

 این است که: درجه بر صنف مقدم است. یعنی؛ قاعده 

 با وجود دایی اَبی، اسر دایی ابوینی ارث نای برد؛ 

 با وجود عاوی ابوینی، اسر عاوی ابوینی ارث نای برد؛ 

 .با وجود عاوی ابوینی، اسر عاوی اَبی ارث نای برد 

 استثناء:

  به عاوی اَبی و اسر عاوی ابوینی باشد، استثناعاً اسرر عاروی ابروینی، عارو را از      منحصرهرگاه وراث

 ارث محروم می کند و فقط اسر عاوی ابوینی ارث می برد.

 بـا  ابـوینی  عموی پسر یك به وارث انحصار صورت در مگر نمی برند ارث آنها اوالد اخوال، یا اعمام وجود با :888ماده

 خال ابوینی عموی پسر با اگر لیكن می کند، محروم ارث از را عمو عمو، پسر این صورت در فقط که تنها، ابی عموی یك

 .نمی برد ارث عمو پسر تنها، ابی ولو باشند، متعدد اعمام یا باشد خاله یا
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 مثال:

 عاوی اَبی + عاوی ابوینی + اسر عاوی ابوینی: فقط عاوی ابوینی ارث می برد؛ 

  ابوینی: فقط عاو ارث می برد. زیرا در هر دو مثال: وراث منحصر نیست.عاوی اُمی + اسر عاوی 

 ارث خنثی

 با توجه به نظر ازشکی قانونی در مورد مایل به کدام جنس بودن، ارث وی معلوم می شود؛ 

 ؛و سهم االرث مونث را می برد مایل به دختر: دختر محسوب می شود 

 و سهم االرث مذکر را می برد مایل به اسر: اسر محسوب می شود. 

  مشکل: یعنی هیچ یک از عالیم غلبه را نداشته باشد؛ نصف مجاوع سهم االرث یک مذکر و یک خنثی

 مونث از آن طبقه را می برد.

 از کـه  باشـد  وراثـی  جمله از و بوده خنثی وارث اگر قبل، مبحث دو و مبحث این در مذکوره موارد تمام در :888ماده

 می شود: معین ذیل به طریق او االرث سهم برند می اناث برابر دو آنها ذکور

یـك   االرث سـهم  باشد، داشته غلبه اناثیت عالیم اگر و خود طبقه از پسر یك االرث سهم باشد، غالب رجولیت عالیم اگر 

 طبقه از دختر یك و پسر یك االرث سهم مجموع نصف نباشد، غالب عالیم از هیچ یك اگر و، می برد را خود طبقه از دختر

 . برد خواهد را خود

 سهم االرث زوجین

 (1نکته )

        فرض هر یک از زوجین را در موردی که میت اوالد دارد یا ندارد هاانطور کره گفتره شرد بره شررح زیرر

 است:

  زوجه یک هشتم؛ -میت اوالد دارد: زوج یک چهارم 

  زوجه یک چهارم. -میت اوالد ندارد: زوج یک دوم 

 



 داود بلدی              ، بر اساس آموزه های دکتر کاتوزیان، دکتر شهبازی و دکتر برادران؛8حقوق مدنی

 

111 
 

 (2نکته )

     زوج از عین تاام اموال زوجه ارث می برد ولی زوجه در مورد اموال منقول از عرین امروال و در مرورد

 اموال غیرمنقول ]عرصه و اعیان[ از قیات آن ها ارث می برد، نه از عین آن ها؛

      .اگر وراث زوج از ادای قیات امتناع کنند، زوجه می تواند حق خود را از عین ایرن امروال اسرتیفا کنرد

 ق.م. 948اده م

 (8نکته )

  به این طرف، زوجه دیگر از قیات عرصه محروم نیست. 89از سال 

 (4نکته )

  است.قیمت زمان تقسیم  در قیات،مالک 

 (9نکته )

    در مورد وراث متوفی ای که قبالً فو  کرده اما ماترک او تقسیم نشده است، قاعده وراثرت زوجره از

 ق.م. 946قیات زمین اعاال می شود. تبصره ماده 

 (8نکته )

 فرض زوجه ها اگر متعدد باشند، هاان فرض زوجه است که بالسویه بین خود تقسیم می کنند؛ 

 (8نکته )

  ،مطلقه رجعیه در مد  عده در حکم زوجه است؛ بنابراین اگر در مد  عده هر کدام از زوجین بایرد

 دیگری از او ارث می برد؛

  ق.م؛ 943موجب ارث هنوز قطع نشده است. ماده یعنی در این مورد؛ زوجیت به عنوان 

       بدیهی است که اگر عده منتفی شود یا طالق رجعی نبوده  ]باین باشرد[، از هرم ارث ناری برنرد. مراده

 ق.م؛ 943
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 (7نکته )

  اگر شوهری در مرض متصل به مو  زن خود را طالق دهد، و ظرف یک سال از تاریخ طالق به هاان

 ق.م؛ 944ماده  2زوجه از او ارث می برد؛ حتی اگر طالق باین باشد. 1مرض بایرد،

    اگر مردی در حال مرض متصل به مو ، زنی را عقد کند یا این انگیزه که سهم االرث زوجه خرود یرا

ر در هاان مرض قبل از انجام فعل زناشرویی بایررد، زن از او ارث   ررررررسایر وراث را تقلیل بدهد، اگ

گر بین آنان بنا به فرض فعل زناشویی واقع شود یا شوهر بعد از صرحت یرافتن از آن   نای برد. لکن ا

 بیااری به عامل دیگری بایرد، زوجه جدید از او ارث می برد.

      در دو فرض اخیر معلوم می شود که آن مرض، در حقیقت مرض متصل به مرو  نبروده اسرت. مراده

 ق.م. 945

 قانون مدنی 547الی  542مواد 

 تسهم زوجا

 .شود می تقسیم بالسویه آنان همه بین دارد زوجهه ب تعلق که ترکه ثمن یا ربع زوجات تعدد صورت در :842ماده

 اثر زوجیت در زمان عده رجعی

 دیگری بمیرد عده انقضای از قبل که ها آن از كـــی هر ،کند مطلقه رجعی طالقه ب را خود زن شوهر اگر :848ماده

 .برند نمی ارث یكدیگر از ،باشد نیبا طالق یا و بوده عده انقضای از بعد ها آن از یكی فوت اگر لیكن ،برد می ارث او از

 اثر طالق در حال مرض

 ،بمیـرد  مـرض  مانه به طالق تاریخ از سال یك ررف در و دهد طالق را خود زن ،مرض حال در شوهر اگر :844ماده

 .باشد نكرده شوهر زن که این بر مشروط ،باشد نیبا طالق چه اگر ،برد می ارث او زوجه

  هرگاه زن ظرف یک سال از تاریخ طالق بایرد، شوهر از او ارث نای برد و ارث زن در این دوران حکم استثنایی است

 که باید تفسیر محدود شود؛

     اث زن بیااری شوهر باید متصل به مر  باشد تا زن بتواند از او ارث ببرد. اس، اگر مرد از آن مررض شرفا یابرد، میرر

 منتفی است، هرچند دوباره به هاان مرض مبتال شود و در نتیجه این مبتال ظرف یک سال بایرد؛

                                                           
 مو . مرض متصل به - 1
 برای مبارزه با تقلب نسبت به قانون. - 2
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   اگر ابتالی مجدد به هاان مرض اتفاقی نباشد و از نظر ازشکی قابل ایش بینی و معاول باشد، زن ارث می برد و اطرالق

 شامل آن می شود؛ 944ماده 

 طالق در ارث به دلیل حرمرت یرا کراهرت طالقری اسرت کره شروهر در وااسرین         دلیل واقعی ارث بردن زن، عدم نفوذ ا

 بیااری می دهد.

 نکاح در حال مرض متصل به مرگ

 لیكن ،برد نمی ارث او از زن ،بمیرد دخول از قبل مرض همان در و کند عقد را زنی مرض حال در مردی اگر :848ماده

 .بردی م ارث او از زن ،بمیرد مرض آن از یافتن صحت از بعد یا دخول از بعد اگر

  است و باید علت مر  هاان بیااری باشد؛« از هاان مرض»ردن نخست، مُ ردر سط« در هاان مرض»مقصود از 

 .در فرض این ماده، هرگاه زن بایرد، شوهر از او ارث می برد 

یك هشتم از عین اموال منقول و : زوج از تمام اموال زوجه ارث می برد و زوجه در صورت فرزند دار بودن زوج 848ماده 

یك هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث می برد در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد سـهم  

 زوجه یك چهارم از کلیه اموال به ترتیب فوق می باشد.

ه ولی هنوز ترکه او تقسیم نشده است نیز تبصره: مُفاد این ماده در خصوص وارث مُتَوَفایی که قبل از تصویب آن فوت کرد

 الزم االجراست.

 مالک اوالد داشتن و یا نداشتن شوهر است و نه زوجه، حتی اگر از زن دیگری باشد؛ 

  در ماده باال بعد از یفظ اعیان خایی است.)جا افتاده(!!« زمین بیاض»استاد شهبازی: جای یفظ 

 می شود. )قانون ماهوی( عطف بماسبق  مادهاین حکم : این که دهمنظور از تبصره این ما 

 : هرگاه ورثه از اَدای قیمت امتناع کنند، زن می تواند حق خود را از عین اموال استیفاء کند.848ماده 

 منظور همان روش قانونی حق وثیقه زن است که تعریف شد. 

 :زن از این خانه ارث نای بررد،   شخصی )یک مَرد( فو  کرده و یک خانه از دارایی او به جای مانده است، مثال

بلکه از قیات آن ارث می برد. به این صور  که کارشناس خانره را قیارت گرذاری مری کنرد و از ایرن قیارت،        

 حسب مورد زن یک هشتم و یا یک چهارم  طلبکار می شود؛

 انه ای که مال یعنی خانه به سایر وراث می رسد و زن سهم خود را از قیات آن می برد. به این صو  که: این خ

 بدهکار است )منظور در این مثال سایر وراث بدهکار زن می شوند(، وثیقه طلب زن می شود )به حکم قانون(؛

 یعنی مال غیرمنقول به جا مانده از زوج وثیقه طلب زوجه می شود.)قهری(؛ 

  :را می دهد. مال وثیقه زن می شود و دادگاه خانه را می فروشد و طلب زوجه« خود به خود»در نتیجه 
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 توجه

شده سهولت طراحي  ایبر ،ي که بنده تايپ کرده امدر اين جزوه و ساير جزوات تمامي جداول

را بته  آنها  تكامل ؛ هر گونه سوال در مورد نامفهوم بودن يا انتقاد و پيشنهاد در راستایاست

 سپاسگذارم.                  بفرستيد. Pandpnu@yahoo.comآدرس 

 

 «تست های مبحث ارث به سریع پاسخگویی راهِ حل»

 :برای حل تست های ارث بهترین راه 

 با مهندسی معکوس است؛ یعنی ابتدا گزینه های غلط را از سوال حذف کنیم، سپس به راحتی گزینه درست را تشخیص دهیم؛ 

  شناسایی کنیم؛سوال به خوبی خوانده شود و قبل از خواندن گزینه ها، فرض برها و قرابت بر ها را 

 :با وجود قرابت بر، هیچ گاه باقی مانده به فرض بر ها نای رسد بلکه به قرابرت برر هرا مری رسرد. البتره بایرد         دقت شود

 توجه داشت که در بحث رد ]هاه فرض بر[  موضوع چیز دیگری است؛

 :زینه ها بسیار روشن است.این موضوع در گ  –اگر شخصی فرض بیشتری دارد، نهایتاً سهم بیشتری می برد  یادآوری 

 :اگر در یک تست مشخص نباشد که وراث ابوینی، اَبی و یا اُمی هستند، بایرد آن هرا را ابروینی فررض کررد؛ زیررا         نكته

 مطلق منصرف به فرد اجلی است.

 

 

 بزرگترین اقلیم نامکشوف آن است که زیر کاله شما جای دارد!

 

 

 داود بلدی  ویرایش نهایی 

72/40/5493  
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